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Nazianzoszi (Teológus)  
Szent Gergely görög anaforájából

(Részlet)

Szent, szent vagy és legszentebb .
Különleges a te lényeged ragyogása,
kifejezhetetlen a te bölcsességed ereje .
Semmilyen szó sem mérhető emberszereteted tengeréhez.
Emberszeretőként alkottál engem emberré,
nem szorulsz rá az én szolgálatomra,
inkább nekem van szükségem a te uralmadra .
A nemlétből vezettél ki könyörületedből engem,
égboltot feszítettél ki nekem tetőként,
földet terítettél nekem szilárd alapul.
Miattam zaboláztad meg a tengert,
miattam nyilvánítottad ki az élőlények természetét.
Mindent az én lábaim alá vetettél,
az irántam való emberszeretetedből
egyetlen művedet sem hagytad el.
Te alkottál engem, és rám tetted kezedet,
hatalmad képét vésted belém, 
az értelem ajándékát helyezted belé,
gyönyörködésemre nyitottad meg nekem a paradicsomot,

A keresztény liturgia központi imádsága az anafora, a rítus legfontosabb imája . Az 
eucharisztia ünneplésének centrumában szerepel . Jézus utolsó vacsorán elmon-
dott imádsága az Izrael által végzett áldásokra (berakoth) nyúlik vissza. A zsidó 
emlékező vacsorát három áldás (berakah) követte: az első köszönet volt a terem-
tésért, a második köszönet volt a megváltásért, harmadik pedig ima volt azért, 
hogy jöjjön el a Messiás és Isten Országa. Ennek nyomán az anaforák első része 
az Atyához intézett köszönő ima a teremtésért, a második hálás megemlékezés 
a Fiú megváltó és megszabadító művéről (ez a kettő szerepel itt), a harmadik a 
Szentlélek leszállásáért könyörög . A közösség elöljárója (püspök, pap) mondja 
ezt az imádság-sort (anaforát) ma is . (A szerk )



ismereted tanítását adtad át .
Megmutattad nekem a fát,
az élet fáját állítottad szemem elé,
a halál fullánkját ismertetted meg velem.
Egyetlen növény ízlelését tiltottad meg nekem,
csak egyetlenről mondtad nekem, hogy ne egyek belőle,
de én szándékosan ettem, s áthágtam a törvényt.
Tudatosan nem törődtem a paranccsal,
s én vontam magamra a halál ítéletét .
Az én büntetésemet, ó Uralkodó, megváltoztattad,
jó pásztorként az elkóborolt bárány után siettél,
igazi atyaként együtt szenvedtél velem, az elbukottal,
az élethez szükséges minden gyógyszerrel elláttál.
Magad küldtél nekem prófétákat,
miattam, a beteg miatt adtál törvényt segítségül.
Magad álltál nekem, törvényszegőnek szolgálatára, hogy 
                    meggyógyíts.
Világosságot támasztottál a tévelygőknek,
a tudatlanokat felkerested te, aki mindig is jelen vagy .
A szűzi méhbe jöttél,
bár körülhatárolhatatlan Isten vagy.
Nem tartottad Istennel való azonosságodat olyannak,
amihez ragaszkodnod kell,
hanem kiüresítve magadat a szolga alakját vetted fel.
Az én természetemet áldottad meg ennenmagadban,
miattam töltötted be a törvényt,
bukásomból való feltámadásomat írtad elő parancsoltad meg.
Az alvilág által fogva tartottaknak szabadulást nyújtottál,
a törvény átkát elűzted.
Testben semmisítetted meg a bűnt.
Vakoknak adtad vissza látásukat,
halottakat támasztottál fel sírjaikból,
szavaddal orvosoltad a természetet,
könyörületed gondoskodását adtad tudtomra,
a gonoszok erőszakosságát eltűrted.
Hátadat átadtad a korbácsolásra,
orcádat odatartottad a pofonokra,
nem fordítottad el miattam arcodat
a köpések szégyenétől.
Mint a bárány jöttél leöletésre.
A keresztig magadra vállaltad gondoskodásomat,
Síroddal megölted bűnömet,
a mennybe vitted fel zsengémet,
tudtomra adtad küszöbönálló eljöveteledet,
amikor is eljössz ítélni élőket és holtakat,
és mindenkinek megfizetsz tettei szerint.
Eme szabadságom szimbólumait ajánlom fel neked,
szavaidba vésem tetteidet.

4 nazianzoszi szent gergely görög anaforájából 
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Te adtad át nekem ezt a titokzatos szolgálatot,
a te testedben való részesedést nyújtottad nekem a kenyérben és 
                         borban.

(Baán István fordítása)



Simon Tamás László

Apostoli identitás  
és a mindennapok kultikus tere

Adalékok a rómaiaknak írt levél néhány 
kultikus metaforája értelmezéséhez

Tervek és kétségek között

Az 1Kor-t olvasva mindjárt az első bekezdések után feltűnhet 
az olvasónak, hogy Pál írásba foglalt üzenete egy sűrű szövésű 
kommunikációs háló része . A levélben az Apostolon kívül tizen-
négy személy neve bukkan föl, akik üzeneteket, híreket, kérdé-
seket s üdvözleteket hoznak s visznek. Ezzel szemben a Róm első 
tizenöt fejezetében a feladón kívül egyetlen személy nevét sem 
találjuk. Ez annál is inkább feltűnő, mivel a Róm 16-ban viszont 
több mint harminc név sorjázik egymás után: Pál üdvözleteket 
küld, illetve tolmácsol . A zárófejezet azonban nemcsak a tulaj-
donnevek pergő sora miatt váratlan.1 Azért is meglepő, mert itt 
ötször2 is megjelenik az ekklészia, ‘gyülekezet’, szó, jóllehet a le-
vél corpusában eleddig soha nem szerepelt. Ez mindenképpen 
elgondolkodtató, hiszen hét, autentikusnak tartott levele közül 
ötnek3 az elején, mindjárt az apostoli üdvözletben találunk uta-
lást a címzettek által alkotott ekklésziára, helyi egyházra . Alkal-
1 A szakirodalomban a 19. század elejétől elég sokáig tartotta magát a hipo-

tézis: a 16. fejezet nem volt része a Pál által Rómába küldött levélnek. Ak-
kor illesztették a Róm 15 után, amikor a Róm másolatát Efezusba küldték, 
ahol Pál az ötvenes évek első felében több mint két évet dolgozott. Ez a vi-
szonylag hosszú idő magyarázza, így a feltételezés, az üdvözletek hosszú 
lajstromát. A kortárs exegéták többsége a Róm 1–16 egysége mellett tör lán-
dzsát . Gerd Theißen és Petra von Gemünden (Der Römerbrief: Rechenschaft 
eines Reformators, Göttingen, 2016, 106–110) meggyőző érvekkel támasztja alá 
a feltevést: elképzelhető, hogy Pál a Róm egészét (1–16) Efezusba küldte el 
azoknak a munkatársainak, akik Claudius Kr. u. 49-ben kiadott ediktuma 
nyomán távozni kényszerültek Rómából, és Efezusban telepedtek le. Csak 
később küldte el a levél egy rövidebb változatát (a Róm 16 nélkül) Rómába. 
Tehát mindkét levél a „rómaiaknak” szól: az egyik az Efezusban lakókhoz, a 
másik a fővárosban élőkhöz.

2 16,1.4.5.16.23.
3 1Kor 1,2; 2Kor 1,1; Gal 1,2; 1 Tessz 1,1; Filem 2.
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masint azért tért el a szokásos megoldástól Pál, mert tudta, hogy 
a római keresztények a fővárosban lévő zsinagógák közösségei-
hez hasonlóan nem szerveződtek egyetlen gyülekezetbe. A Róm 
az ekklészia tagjait rendszerint a hagioi, ‘szentek’ szóval jelöli . A 
megkereszteltek a szent szférájához tartoznak . 

Valamennyi levelében találunk példát arra, hogy mondandó-
ja meghatározó pontjain a kultusz világából vett fogalmakat4 hív 
segítségül. Úgy tűnik, az élet kultikus dimenziója közös nevező-
nek bizonyult számára a judaizmus és a hellenista-római világ 
között, hiszen mindkettő különbséget tett profán és szent között. 
Sőt mindkét közegben azt is számos példa illusztrálja, hogy vol-
tak, akiknek a meggyőződése szerint a helyesen értelmezett kul-
tusz a nemes és tiszta erkölcsben nyilvánul meg . Más szóval, úgy 
vélekedtek, hogy a rituális tisztaság kérdéseit felülírják az etikai 
megfontolások .

Az antik Izrael világképének egyik meghatározó hagyomá-
nya szerint a tiszta és tisztátalan kérdése Izrael és a népek vi-
szonyában válik leginkább kézzelfoghatóvá. E mentalitás szá-
mára az idegen istenek tisztelete, illetve az idegenekkel létesített 
szexuális kapcsolat jelentette a legnagyobb veszélyt a választott 
nép identitását illetően. A tisztátalanság oka azonosításával azt 
remélték, hogy a veszély elkerülhetővé válik. Egy viszonylag 
könnyen azonosítható másik hagyomány szerint a rituális tisz-
taság kérdése az erkölcs horizontján új értelmet nyer . Ami tisz-
tátalanságot okoz, az erkölcsileg is elvetendőnek minősült; ami 
az etika szempontjából nem helyénvaló, tisztátalanság forrásá-
nak tekintendő. Míg a Pentateuchus különbséget tesz kultikus és 

4 Álljon itt a teljesség igénye nélkül néhány emlékezetes locus! Itt és a továb-
biakban a saját fordításomból idézek: Újszövetség, Pannonhalma, 42017. 1Kor 
3,16sk: „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik 
bennetek? 17Ha valaki Isten templomát pusztítja, azt elpusztítja Isten, mert 
Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok”. 1Kor 7,14: „Mert a hitet-
len férjet megszenteli hívő felesége, a hitetlen feleséget pedig hívő férje; kü-
lönben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek .” 2Kor 
1,21: „Isten az, aki nekünk veletek együtt Krisztus iránti szilárdságot ad, és 
felkent minket . 22Ő meg is jelölt minket pecsétjével, és foglalóul szívünkbe 
adta a Lelket.” 2Kor 2,14: „Hála legyen Istennek, aki bennünket Krisztusban 
legyőzött fogolyként diadalmenetében vezet, és ismeretének illatát terjeszti 
általunk mindenütt.” Fil 2,17: „De még ha hitetek áldozati adományának és 
felajánlott áldozatának részévé kell is válnom, akkor is örülök, örülök mind-
nyájatokkal együtt.” Fil 3,3: „Mi vagyunk ugyanis az igazán körülmetéltek, 
akik Isten Lelke által végezzük istentiszteletünket, büszkeségünk Krisztus 
Jézus, és Istenbe vetett bizalmunk alapja nem a testünk.” Fil 4,18: „Meg-
kaptam mindent, és bővelkedem. El vagyok halmozva, miután megkaptam 
Epaphroditosztól, amit küldtetek: kellemes illat és kedves, Istennek tetsző 
áldozat .”



morális tisztátalanság között, a qumráni szövegekben5 ez a dis-
tinkció elmosódik: a bűn kultikus tisztátalanságot eredményez, 
a tisztátalanság pedig bűnként értelmeződik. Az Aristeas-levél6 
és Alexandriai Philón a Tóra kultuszra vonatkozó utasításait al-
legorikusan értelmezik, s a rituális előírásokból erkölcsi útmu-
tatást olvasnak ki . A hellenista-római vallásgyakorlatban az ún . 
leges sacrae7 a Tóra rendelkezéseitől eltérően nem célozták egy 
bizonyos közösség identitásának kialakítását vagy megőrzését, 
hanem csupán a templomok, illetve szent helyek látogatását kí-
vánták szabályozni . S arra sem találunk bennük példát, hogy a 
templom metaforát emberekre, közösségekre alkalmazták volna . 
Ez utóbbira qumráni szövegek8 számos példával szolgálnak .

Pál teológiai reflexióját átjárja a kultikus terminológia: szoté-
riológiájában, ekkleziológiájában és etikai megfontolásaiban 

5 1QS 6,24sk: „Ezek az ítéletek, amelyekkel ítélnek a közösség értelmezésében, 
az alábbiak szerint: 25Ha olyasvalaki találtatik közöttük, aki hazudik a va-
gyon dolgában, éspedig tudatosan, ezt azt embert válasszák el a Sokak tiszta 
ételétől egy évre, és bírságolják ételének egynegyedére.” 1QM 13,4skk: „És 
átkozott Beliál, pártütő tervéért, és gyűlöletes, bűnös szolgálata miatt. Átko-
zott az ő csoportjának összes szellemei is, gonosz 5terveik miatt; gyűlöletesek 
ők összes tisztátalan és szennyes szolgálatuk miatt, mivel ők a Sötétség cso-
portja – Isten csoportja pedig az [örö]k 6világosságé .” A jeruzsálemi templom 
tisztátalan voltáról lásd pl. CD 5,6sk: „Ők viszont még be is mocskolják a 
Szentélyt, mivel nem 7választják el a Tóra szerint (a tisztát és a tisztátalant) .” 
A közösség tagjai ezért reménykedtek abban, hogy majd maga Isten fog új 
templomot építeni. Erről lásd pl. 4Q174 1,2–4: „[bírákat rendeltem] népem, 
Izrael fölé (2Sám 7,10). Ez a Ház(at jelenti), amelyet [Ő fog építeni számukra 
az] utolsó napokban, ahogyan írva van [Mózes] könyvében: 3ezt a szentélyt, 
Uram a Te kezed készítette. Az Úr uralkodik örökkön örökké (Kiv 15,17–18). 
Ez a Ház, ahová [a tisztátalan] sohasem [léphet be], 4sem a [körülmetélet-
len], sem az ammoni, a moábi, a ’fattyú’, az idegen, a jövevény, soha, mivel 
az én Szentjeim lesznek itt.” (Az idézetek Fröhlich Ida fordításából valók: A 
qumráni szövegek magyarul, Studia Orientalia 1, Piliscsaba – Budapest, 22000.)

6 Aristeas levele Philokratéshez 234: „[a legnagyobb dicsőség] Isten tisztelete: 
nem ajándékokkal, sem áldozatok bemutatása által, hanem a lélek tisztaságá-
val és neki tetsző gondolatokkal, minthogy ő alkotott és ő is igazgat mindent 
akarata szerint”; 306: „Meg is kérdeztem tőlük, miért mossák meg kezüket 
ima előtt. Elmagyarázták, ez annak jele, hogy semmi gonoszságot sem csele-
kedtek, merthogy mindent a kezünkkel viszünk véghez – ily nemes és jám-
bor módon vonatkoztatnak mindent az igazságosságra meg az igazságra .” 
(Az idézetek Simon L. Zoltán fordításából valók: Dörömbözi János [szerk.]: 
Apokrif levelek, Budapest, 1999.)

7 A kultuszra, rítusokra, orákulumokra vonatkozó epigrafikus anyag kon-
vencionális – többek szerint félrevezető – elnevezése. Lásd még: Parker, R.: 
„What are Sacred Laws?”, in Harris, E. M. – L. Rubinstein, (szerk.): The Law 
and the Courts in Ancient Greece, London, 2004, 57–70; Stavrianopoulou, E.: 
Normative Interventions in Greek Rituals: Strategies for Justification and 
Legitimation, in uő. (szerk.): Ritual and Communication in the Graeco-Roman 
World, Liège, 2006, 116–137.

8 A qumráni szövegek és az Újszövetség dokumentumainak összevetéséről két 
úttörő munkát kell megemlíteni: Gärtner, B.: The Temple and the Community in 
Qumran and the New Testament: A Comparative Study in the Temple Symbolism 
of the Qumran Texts and the New Testament, SNTSMS 1, Cambridge, 1965; 
Klinzing, G .: Die Umdeutung des Kultus in der Qumrangemeinde und im Neuen 
Testament, Göttingen, 1971.
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egyaránt jelen van. Levelének címzettjeit nemegyszer templom-
hoz hasonlítja9 . Ugyanakkor a Yaḥad10 szövegeitől eltérően Pál 
nem reménykedik egy új templom eljövetelében, s a jeruzsálemi 
templomot illető álláspontja mentes minden polémiától. Pál szá-
mára a „szent” ellentéte nem a „profán”, hanem a „tisztátalan” . 
Mivel a szenttel való közösség sem helyhez, sem időhöz nem kö-
tött, nem létezik számára pro-fanum: ha valaki elhagyja a szent 
szféráját, amelyet az ekklesziához való tartozásnak az életalakítás-
ban kézzelfoghatóan megjelenő kifejezése garantál, akkor szük-
ségképpen a tisztátalanság világában találja magát .

Magában a Róm-ban is többféle szövegösszefüggésben hasz-
nál kultikus kifejezéseket . Kivált a levél elején és végén talá-
lunk több kultusszal kapcsolatba hozható kifejezést, amelyek az 
Apostol identitására (1,1.9) és a misszióra vonatkozó reflexiójára 
(15,16) is fényt vetnek. De a kultikus konnotációval bíró kifeje-
zések nemcsak a páli ekkleziológia szókészletét gazdagítják, ha-
nem etikai irányelveinek is szokatlanul új perspektívát nyitnak 
(12,1sk). Az emberiség Istentől távoli állapotát a tisztátalanság 
fogalmával jelöli (1,24). Amikor pedig rámutat, hol van ebből a 
kiút, akkor nemcsak igazságról (dikaioszüné), hanem megszen-
telődésről (hagiaszmosz – 6,19skk) is beszél. Izraelhez fűződő 
kapcsolatát ugyancsak a kultusz szóhasználatából kölcsönzött 
szóval jelöli (9,3), s amikor felvillantja Izrael és a népek közöt-
ti viszony mibenlétét, ismét egy kultikus kifejezés tűnik elénk 
(11,16). Szavai a tiszta és a tisztátalan ételekről (14,14) a zsidó 
haláká hátterében válnak csak érthetővé.

Bár vitathatatlan, hogy a Róm Pál leginkább kiegyensúlyozott, 
közvetlen polémiát kerülő írása, nehezen tisztázható, mi is lehetett 
az Apostol szándéka, hogy egy ilyen hosszú levélben forduljon 
egy olyan gyülekezethez, amelyet nem ő alapított, s amelyet csak 
hírből ismert. Kétségtelen az apostoli egyháznak ez a viszonylag 
terjedelmes dokumentuma több célt is szolgált . Róma az Apostol 
terveiben csupán Zwischenstation, közbenső állomás. A 15,24-ben 
még pontosabban fogalmaz: Hispaniába készül . „Remélem ugyan-
is – mondja –, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok 
engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem ná-
latok.” A misszió folytatásának lehetőségeit mérlegelve Pál levelé-
nek pasztorális feladatot is szán . Szándéka elvéthetetlen: a római 
ekklésziákhoz tartozó zsidó- és pogánykeresztények közötti konf-
liktus (11,17–24) megoldását várja érvelésének (14,1–15,13) meg-

 9 1Tessz 4,8; 1Kor 3,16; 6,19; 2Kor 6,16. Első látásra meghökkentőnek tűnhet, 
hogy éppen a Róm-ban nem szerepel ez a terminológia . Közvetve azonban 
jelen van, hiszen az Apostol azt többször is hangsúlyozza, hogy a hívőkben 
Isten lelke lakik (8,9.11), és nem a bűn (7,17). Azt is tanulságos szem előtt 
tartani, hogy Pál számára a bűn nemcsak morális kategória, hanem a világot 
veszélyeztető apokaliptikus erő.

10 A yaḥad szó jelentése ‘közösség’, ‘egység’. Ezzel a szóval utaltak a közösségre 
tagjai . A Yaḥad egy mozgalom volt, s nem csupán a Qumránban élő közösség. 
Erről lásd pl.: Collins, J. J.: „Beyond the Qumran Community: Social Organi-
zation in the Dead Sea Scrolls”, DSD 16 (2009) 369 (351–369).
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győző erejétől. Bár a „gyengék” és az „erősek” azonosítása, illetve 
a közösségek összetételének a pontosítása szükségképpen hipo-
tetikus kell hogy maradjon, annyi bizonyosnak látszik, hogy Pál 
– vélhetőleg azért is, mert tisztában volt azzal, hogy az antiókhiai 
konfliktusban (Gal 2,11–14) tanúsított intranzigens magatartá-
sának a híre megelőzte Rómában – békét akart teremteni (14,17; 
15,13), hiszen tudván tudta, hogy a „béke Istene” (15,33; 16,20) kö-
veteként kell fellépnie . 

A Róm kidolgozása közben valláspolitikai tényezők is nyug-
talanították. Amikor vélhetőleg Kr. u. 55–56 (mások szerint 56–
57) telén Korintusban a római keresztényeknek küldendő levelén 
dolgozik, már több mint húszéves missziós munka tapasztalatát 
tudhatja magáénak. Ez idő alatt mintegy tíz-tizenkét esztendeig 
Antiókhia keresztény közösségének a megbízásából dolgozott. 
Így jutott el többek között Galáciába, Filippibe, Tesszalonikába 
és Korintusba is. A valószínűleg Kr. u. 49-re datálható11 jeru-
zsálemi apostoli zsinat Pál számára felszabadító és lendületadó 
döntéssel zárult: a pogány népek (gójím) között hirdetheti evan-
géliumát, a Jézus Krisztus személyében és sorsában minden em-
bernek felkínált üdvösség páli értelmezését (Gal 2,1–10). Még 
ugyanebben az évben azonban életfordító törés következik be 
az Apostol életében: az antiókhiai konfliktus. Nem karakterbéli 
összeférhetetlenség vagy személyes problémák torkollottak ebbe 
az összeütközésbe Péterrel . Az ok és a tét a keresztény identi-
tás keresése és megformálása volt. A kettőjük közötti vélemény-
különbség a születő kereszténységen belüli sokszínű missziós 
stratégia és az ugyancsak széles skálán kirajzolódó missziológiai 
reflexió két árnyalata volt csupán. Az összeütközés nyomán Pál 
magára marad. Antikókhiának is hátat fordít. Ismét nyugat felé 
indul, hogy folytassa az ott megkezdett munkát. Antiókhia egy-
háza azonban, úgy tűnik, továbbra is felelősnek érzi magát azo-
kért a közösségekért, melyeket megbízásából és felhatalmazásá-
val korábban Pál hozott létre.

A Claudius ediktuma (Kr. u. 49) nyomán megváltozott (val-
lás)politikai hangulattal Pál alkalmasint Tesszalonikában talál-
kozott először (ApCsel 17,1–8). A Jézust mint Messiást hirdető 
Pált és Szilást befogadó és igehirdetésüket nyitott szívvel hall-
gató zsidókat a zsinagóga néhány tagja a városi vezetők elé von-
szolja, és ezzel vádolja: „Itt is megjelentek, akik az egész világot 
felforgatják! Jázón12 befogadta őket, holott ezek mind a császár 
parancsai ellen cselekszenek, mert azt mondják, hogy van más 
király: Jézus” (vv. 6sk). A következő bekezdésben arról értesü-
lünk, hogy „a testvérek még aznap éjjel elküldték Pált Szilással 
együtt Bereába”.

11 Mások szerint Kr. u. 47-re, ismét mások szerint viszont 51-re.
12 Vö.: Róm 16,21.
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A zsinagógák léte és biztonsága a birodalmi adminisztráció 
központi és helyi képviselőivel ápolt jóviszony függvénye volt. 
Ezért a zsinagógáknak létérdeke volt, kivált Claudius ediktu-
mának futótűzként terjedő híre hallatán, hogy a zsinagógákon 
belüli viszályt és nézeteltérést a minimálisra csökkentsék, és 
így elejét vegyék annak, hogy a birodalmi közigazgatás figyel-
mét felhívják magukra. A Jeruzsálemből, illetve Antiókhiából 
évekkel korábban megkezdett, pogányokat is tagjai közé fogadó 
zsidókeresztény missziónak is érdekében állt, hogy a rendkívül 
törékeny helyi ekklésziák számára biztosítsa azt a védelmet, ame-
lyet a zsinagógák mint collegia licita, törvényes társulások, bizto-
sítani tudtak . Jeruzsálem és Antiókhia apostoli közösségei ezért 
indítottak küldötteket Galácia egyházaiba és Filippibe olyan üze-
nettel, amely a zsinagógán belüli súrlódás elkerülését célozta, s 
ezért nem ítélte helytelennek, ha a pogányságból megtért férfiak 
alávetik magukat a körülmetélésnek. E keresztény misszió tehát 
közvetlenül nem Pál tevékenysége ellen irányult . Az Apostol vi-
szont úgy érzi, személye ellen irányuló kampány áldozata: „ha-
mis testvérek”, „álapostolok” keresztezik útját és szándékait13 .

Kudarcaival számot vetve és reményeit latolgatva készül a 
Birodalom fővárosába. Újra át kell gondolnia az örökül kapott 
keresztény hagyományt14 és az általa hirdetett evangélium tar-
talmát és következményeit . Minden polémia nélkül . A Róm-ban 
gondolatainak kifejtése közben nemcsak címzettjeinek helyze-
tét, konkrét problémáit tartja szem előtt, hanem azokat a min-
den ekklészia számára érvénnyel bíró felismeréseket is, melyek 
a Krisztusban való hitből erednek. Ez utóbbiak teszik képessé 
nemcsak arra, hogy tűrje „balsorsa minden nyűgét s nyilait”, 
hanem arra is, hogy a helyi egyházakon belüli súrlódásokat és 
feszültségeket szélesebb távlatba állítsa, s annak a reményének 
adjon hangot, hogy a Messiás elérkezte s az evangélium ereje 
esélyt ad az egész emberiségnek, hogy Isten dicséretében talál-
jon közösségre (15,7–13).

Az alábbiakban néhány olyan szövegrésszel foglalkozunk, 
amely az apostoli identitásra, illetve a címzettek életalakítására 
vonatkozik15 .

13 2Kor 11,26; Gal 2,4; 2Kor 11,13.
14 Alkalmasint ezért is találunk az érvelés több pontján a keresztény tradíció-

ból vett formulákat: 1,3sk; 3,25; 6,2skk. Erről lásd Gerd Theißen és Petra von 
Gemünden, i. m. 130–132.

15 Következésképpen nem kerülnek szóba fontos szövegek. Ezek közé tar-
toznak: 3,35 (Jézus Krisztus halála mint az engesztelés helye/eszköze 
[hilasztérion]); 5,2 („általa [Jézus Krisztus] kaptunk a hitben szabad utat 
[proszagógé] ahhoz a kegyelemhez, amelyben szilárdan állunk”); 6,19.22 (az 
igazság megszentelődésre [hagiaszmosz] vezető szolgálata); 8,9skk („Isten lel-
ke lakik bennetek”); 11,16 („ha szent a búza zsengéje [aparkhé], a tészta is 
az”); 14,14.20 („önmagában semmi sem tisztátalan”).
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Apostoli identitás: meghívás és misszió

Akárcsak korábban16, a római keresztényekhez szólva is már a 
levelet indító üdvözletben egyértelművé teszi, hogy a címzettek 
közösségét Isten tulajdonának tekinti: „mindazoknak Rómában, 
akik Isten szerettei, szentek meghívás révén” (1,7). Ezért is való-
színűtlen a feltételezés, hogy Pál azért nem használja az ekklészia 
szót a levelet záró üdvözleteket megelőzően, mert úgy vélte vol-
na, hogy a római Krisztus-hívők még nem méltók a ‘gyülekezet’, 
‘egyház’ titulusra . A Róm bevezetője (1,1–7) azt a benyomást kel-
ti, hogy Pál, korábbi leveleitől eltérően, az üdvözlő formula pél-
dátlan felduzzasztásával azon fáradozik, hogy a kezdet kezde-
tétől hallgatói figyelmét az evangélium – amely egyszerre jelöli 
keresztény tradíció közös kincsét (1,3sk) és ennek páli értelme-
zését – tartalmára fókuszálja. A Róm első mondatának rendkívül 
összetett volta azt is sejteti, hogy Pál tisztázni kívánja önnön stá-
tuszát és küldetését is . A Gal-ból már ismert fogalmakkal prófé-
tai meghívás-történetekre alludálva17 beszél meghívása céljáról 
(Róm 1,1), és mielőtt a Krisztus-esemény saját értelmezését rész-
letezné, apostoli identitásának néhány vonására is rámutat: „Pál, 
Krisztus Jézus rabszolgája, apostol meghívás révén, kiválasztott 
(aphóriszmenosz) Isten evangéliumáért (eisz euangelion theú)” . Az 
aphorizó ige a kommentárok szerint nem szükségképpen hív elő 
kultikus konnotációkat18 . Mindazonáltal, ha vetünk egy pillan-
tást a LXX-re, akkor megállapíthatjuk, hogy az igét mindenek-
előtt kultikus kontextusban használták a fordítók. Az aphorizó, 
‘elkülöníteni’, közel kerül a hagiazó, ‘megszentelni’ ige jelentés-
köréhez . Ugyanezt elmondhatjuk a Róm 1,9-ben található latreuó, 
‘szolgálni’, ‘szolgálatot teljesíteni’, igéről: „Tanúm az Isten, aki-
nek teljes lelkemből szolgálok Fia evangéliumával.” Éppen ezért 
többen úgy vélik, hogy a Róm egészéből, jelesül a 15,16-ból, visz-
szatekintve válik vitathatatlanná ezeknek az igéknek a liturgi-
kus konnotációjá . A latreuó igét a Fil 3,3-ban is megtaláljuk. A 
Róm 1,25-ban pedig a bálványimádást jelöli ezzel Pál: „Ők, akik 
a hazugságot részesítették előnyben Isten igazságával szemben, 
és a teremtményt imádták és szolgálták (elatreuszan) a Teremtő 
helyett, aki mindörökké áldott. Ámen.” A latreia, ‘istentisztelet’, 
főnév a Róm 9,4-ben Izrael kiváltságainak egyike, a 12,1 pedig a 
keresztény életalakítás kultikus távlatát jelzi ezzel a szóval .

Amikor Pál az 1,9-ben19 apostoli munkájáról beszél, két hatá-
rozót is illeszt mondandójába: ‘lélekben/lélekkel’ (en tó pneumati), 
illetve ‘Fia evangéliumával’ (en tó euangelió tú hüió autú) . A má-
sodikat könnyebb interpretálni. A 15,16 fényében bizonyosnak 

16 Fil; 1–2Kor.
17 Gal 1,15; Iz 49,1; Jer 1,5.
18 Teljesen profán szóhasználatban is megtaláljuk: Ter 2,10; 10,5; Zsol 67,10 

(LXX) .
19 „Tanúm az Isten, akinek teljes lelkemből szolgálok Fia evangéliumával, hogy 

szüntelenül megemlékezem rólatok .”
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látszik, hogy Pál missziós tevékenységére utal . Az en tó pneumati 
kifejezés értelmezése sokkal problematikusabb. Vajon Isten lel-
kére, a Szentlélek adományában való részesedésre utal? Ha erről 
van szó, akkor miért nem mondja ezt expressis verbis? Vagy ta-
lán arra, hogy egészen a kapott feladatra áldozza az életét? De ha 
erre gondolt, miért fogalmaz ilyen talányosan? Vagy esetleg ar-
ról lenne szó, hogy Pál – ahogy ezt leveleiben másutt is megteszi 
– a misszióért végzett szüntelen imájára utal? Ez utóbbi mellett 
szól a közvetlen szövegkörnyezet: „állandóan kérem imádsága-
imban, hogy Isten akaratából egyszer már sikerüljön elmennem 
hozzátok” (1,10). Továbbá az is megfontolandó, hogy az Apostol 
szóhasználatában a „lélek”, legyen az Istené20 vagy a saját lelke21, 
többször úgy jelenik meg, mint az imádság alanya . Mindazonál-
tal, ha figyelembe vesszük a Róm 8,16-ban olvasható megfogal-
mazást – „maga a Lélek tesz tanúságot lelkünknek arról, hogy 
Isten gyermekei vagyunk” –, akkor valószínűnek látszik, hogy 
itt is antropológiai értelmet kell tulajdonítanunk a pneuma szó-
nak22. Vagyis Pál arra utal, hogy egész valóját Isten szolgálatára 
szentelte .

A 15,16-ban23 Pál egyértelművé teszi: számára az evangélium 
hirdetése a népek között istentisztelet. J.D.G. Dunn24 arra hívja 
föl a figyelmet, hogy a Corpus paulinumban nem mindig lehet-
séges különbséget tenni, vajon Isten lelkéről avagy az emberi lé-
lekről van-e szó. Ennek az oszcillációnak az okát Dunn a páli 
pneumatológiában jelöli meg . Pál tehát egy kultikus fogalommal 
él, hogy kifejezze: Isten fenntartás nélküli szolgálatára szentelte 
az életét .

Kathleen Troost-Cramer25 szerint Pál a jeruzsálemi Temp-
lomhoz hasonló szentséget tulajdonít az ekklésziának, saját kö-
zösségépítő munkáját pedig papi szolgálatként értelmezi. Ez a 
megállapítás azonban a római egyházzal kapcsolatban proble-
matikus. A Birodalom fővárosában élő közösségeket nem Pál 
alapította26. Troost-Cramer megállapítja, hogy az ókori Izra-
el történetében hosszú múltra tekint vissza az a hagyomány, 
amely szerint Jahvénak több legitim szentélye is lehetett. Ez vi-
tathatatlan. Mindazonáltal valószínűnek látszik, hogy Pál a je-
ruzsálemi Templomot tekintette az egyetlen legitim kultusz he-

20 Gal 4,6; Róm 8,15.26f.
21 1Kor 14,14 .
22 Vö. 1Kor 16,18; 2Kor 2,13; Gal 6,18; Fil 4,23; Filem 25.
23 Vv. 15sk: „Helyenként merészebben írtam nektek, hogy emlékeztesselek tite-

ket a kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem, 16hogy a pogányok között 
legyek Krisztus Jézus szolgája, és végezzem Isten evangéliumának papi szol-
gálatát, hogy a pogányok Isten előtt kedves, a Szentlélek által megszentelt 
áldozattá legyenek.”

24 Dunn, J . D . G .: The Theology of Paul the Apostle, Edinburgh, 2003, 76.
25 Troost-Cramer, K .: De-Centralizing the Temple: A Rereading of Romans 

15,16, JJMJS 3 (2016) 73 (72–101).
26 Nyilvánvaló, ezért nem is használja az ‘építőmester’ metaforát ebben a leve-

lében, eltérően például 1Kor 3,10-tól.
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lyének. Troost-Cramer továbbá úgy véli, hogy Pál címzettjei, a 
pogányságból megtért hívők számára a kultikus szókészlet po-
liteista múltjuk hátterében is értelmezhető volt: nyilvánvaló volt 
számukra, hogy több szentélye is lehetett egy istenségnek. Ez a 
megállapítás is kétségtelenül igaz . Pál azonban véleményem sze-
rint megrettent volna ettől a párhuzamtól27 . Az Apostol ugyan-
is kevés hajlandóságot mutatott arra, hogy valamiféle kulturális 
szintézist teremtsen. Sőt, inkább azt mondhatjuk, hogy a korabe-
li judaizmus antagonisztikus szókészletét felhasználva újra meg 
újra túllépett a diaszpóra zsinagógái által kijelölt társadalmi ha-
tárokon . 

Korábban a 15,14–33 szakaszt elsősorban az életrajzi részletek 
okán tartották fontosnak. A perikópa teológiai jelentőségét csak 
az elmúlt mintegy ötven esztendő exegézise tette nyilvánvaló-
vá. Ferdinand Hahn 1963-ban megjelent monográfiája28 azért je-
lentett mérföldkövet, mert rámutatott, hogy ez a kommentárok 
által rendszerint mellőzött szakasz a páli misszió értelmezésé-
ben kulcsfontossággal bír. Ezt a meglátást erősítette meg Martin 
Hengel 1971-ben megjelent alapvető tanulmánya29, amelyben le-
szögezi, hogy „a páli teológia Sitz im Lebenje az Apostol missziója 
a ‘népek’ között”. 1988-ban pedig egy másik német szakember30 
a szakaszt vizsgálva arra jutott, hogy ezekben a bekezdésekben 
az Apostol teológiájának az alapjai körvonalazódnak. Úgy tűnik, 
hogy a kortárs szakirodalom nemcsak e szakasz teológiai súlyát 
fedezte föl. Többen arra is rámutattak, hogy a 15,14–21 és a levél 
bevezetője (1,1–17) több ponton kapcsolódik. Paula Fredriksen31 
szerint pedig a 9,4 és a 15,26f között tapintható ki egy érvelési ív. 
Michael Theobald32 viszont a Róm 15 és a Róm 9–11 egésze kö-
zötti kapcsolatrendszer láttán jut arra következtetésre, hogy ez 
utóbbi rész csak a Róm 15,14–33 fényében válik érthetővé.

A levél kezdete (1,1–17) és a 15. fejezet közötti inclusio egyik 
fontos eleme a kultikus szókészlet33. Ez annál is inkább megle-

27 Vö. pl.: 1Tessz 1,9 és 4,5.
28 Hahn, F .: Das Verständnis der Mission im Neuen Testament, WMANT 13, 

Neukirchen, 1963, 92.
29 Hengel, M .: Die Ursprünge der christlichen Mission, NTS 18 (1970/71) 37 (15–

38).
30 Müller, P.: Grundlinien paulinischer Theologie (Röm 15,14–33), KuD 35 

(1989) 212–235.
31 Fredriksen, P .: Judaizing the Nations: The Ritual Demands of Paul’s Gospel, 

NTS 56 (2010) 248 (232–252).
32 Theobald, M.: Unterschiedliche Gottesbilder in Röm 9–11? Die Israel-

Kapitel als Anfrage an die Einheit des theologischen Diskurses bei Paulus, in 
Schnelle, U . (szerk .): The Letter to the Romans, BETL 226, Peeters, Leuven, 2009, 
179–195, 140.146sk., (135–177).

33 A Pál leveleiben található kultikus fogalmak értelmezéséről pl.: Vahrenhorst, 
M .: Kultische Sprache in den Paulusbriefen, WUNT 230, Mohr Siebeck, Tübin-
gen, 2008; Gupta, N. K.: Worship that Makes Sense to Paul: A New Approach to 
the Theology and Ethics of Paul’s Cultic Metaphors, BZNW 175, Göttingen, 2010; 
Stettler, H.: Heiligung bei Paulus: ein Beitrag aus biblisch-theologischer Sicht, 
WUNT 2/368, Tübingen, 2014.
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pő, mivel Pál a Róm 1–15 részben mindössze kétszer használja 
az apostol szót, vagyis, úgy tűnik, nem kívánja nyomatékosíta-
ni apostoli tekintélyét, hogy érvényt szerezzen mondandójának . 
Troost-Cramer34 annak a hipotézisnek adott hangot, hogy a Róm-
ban hangsúlyosan megjelenő, kultikus konnotációval rendelkező 
fogalmak, melyek között a Róm 15,16 is fontos szerepet játszik, 
arra világítanak rá, hogy Pál a megtért pogányokból kialakult 
közösségeket, helyi egyházakat a jeruzsálemi Templomhoz ha-
sonló szent helynek, mintegy a Templom meghosszabbításának 
(extension) tekinti . Azért találom ezt a megközelítést problemati-
kusnak, mert a ‘templom’ metafora, úgy tűnik, nem játszik sze-
repet a Róm-ban. Éppen ezért azon a véleményen volnék, hogy 
a Róm 15,16 elsősorban magáról Pálról, apostoli önértelmezésé-
ről szól. Nyilvánvaló, ez a megállapítás nem vezeti föl nem tér-
képezett területre az olvasót. Nemrégiben például Friedrich W. 
Horn35 a szakirodalom eredményeit mérlegelve arra jutott, hogy 
az Apostol önértelmezésének és a Róm céljának a kapcsolata nem 
kapott elég figyelmet a szakemberek körében. A 15,16-ban Horn 
szerint az Apostol papi szolgálatként értelmezi küldetését . Véle-
ményével Horn nem áll társtalanul. A magam részéről 15,16 in-
terpretációját illetően inkább Pál apostoli identitásának kultikus 
konnotációjáról beszélnék. Mindenekelőtt azért hajlanék e jóval 
óvatosabb megfogalmazás felé, mert, úgy tűnik, maga Pál is ne-
hezen pontosítható, bizonytalan jelentésű szókészlettel él ebben 
a szövegben .

A 15,14–16 szakaszban Pál ismét (vö. 1,1–15) arról tesz em-
lítést, miért küldi levelét a Birodalom fővárosában élő keresz-
tény közösségeknek36 . A dicséretben egyáltalán nem fukarkodó 
captatio benevolentiae (v . 14) után némi ellentmondást észlelhet 
az olvasó. Pál egyfelől hangsúlyozza, hogy csupán emlékeztetni 
akarja a címzetteket. Másfelől viszont azért mentegetőzik, hogy 
„helyenként merészebben” írt (v. 15). 

A 15,16-ban Troost-Cramer37 szerint Pál a collectára utal . A 
gyűjtést szavai kultikus távlatba állítják, ugyanakkor, így az ér-
velés, a jótékonyság gesztusaként is értelmezhetők. Ez a két ma-
gyarázat, mondja Troost-Cramer, nem zárja ki egymást . Mind-
azonáltal a kultikus értelmezés mellett tör lándzsát: a collecta a 
pogányok közül megtért Jézus-hívők számára istentisztelet, a 
kultusz része . Továbbá úgy véli, hogy az ekklésziának mint temp-
lomnak az áldozata maga az összegyűjtött adomány, amelyet 
Pál papi szolgálata által közvetít . Ugyanakkor, mondja, ez nem 

34 Troost-Cramer, i . m . 72 .
35 Horn, F. W.: Das apostolische Selbstverständnis des Paulus nach Römer 15, 

in Schnelle, U . (szerk .): The Letter to the Romans, BETL 226, Peeters, Leuven, 
2009, 226 (225–246).

36 Rómában, mint jeleztük, nem egyetlen ekklészia, gyülekezet/helyi egyház lé-
tezett, hanem több egymástól független, egymással és a helyi zsinagógákkal 
más-más módon kapcsolatot tartó keresztény közösség .

37 Troost-Cramer, i . m . 79 .
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zárja ki azt, hogy a collectát úgy tekintsük, mint a pogányságból 
megtért hívők által bemutatott áldozatot. Sőt arra hajlik, hogy 
párhuzamot vonjon az Apostol tevékenysége és a pogány pap-
ság feladatai között, ugyanis, mondja, ez utóbbiak között fontos 
szerepet játszott a szentélyeknek adományozott pénz felügyele-
te . Troost-Cramer magyarázatának az a gyenge pontja, hogy Pál 
egészen a Róm 15,25-ig szóba sem hozza a collectát . 

Pál szavainak kultikus vonatkozásait Troost-Cramer azzal 
magyarázza, hogy a görög-római testületek, egyesületek éle-
tében is gyakran kulcsszerepet töltöttek be papok. Ez ismét ta-
gadhatatlan, azonban nem szükségképpen jelenti, hogy Pál is e 
modell szerint gondolkodott. Érdemes emlékezetbe idézni, hogy 
jóllehet hangsúlyozza, azért megy Rómába, hogy az evangéliu-
mot hirdesse, amikor a címzettekkel való kapcsolata kerül szóba, 
nem a vezető és alárendeltek, hanem a kölcsönösség aspektusa38 
kap nyomatékot . Alkalmasint ezért nem hangsúlyozza apostoli 
tekintélyét, s amikor a pogányok között végzett munkájáról szól, 
vélhetőleg ezért részesíti előnyben a kultikus konnotációval ren-
delkező fogalmakat.

Kétségtelen, találunk hasonlóságot Pál áldozati metaforái és a 
holt-tengeri tekercsek szókészlete között. A Yaḥad néhány szöve-
ge egyértelművé teszi, hogy a tagok a közösséget templomnak, 
Jahve lakhelyének tekintették, életük bizonyos dimenzióit pedig 
a Templomban bemutatott áldozatokhoz hasonlították. Troost-
Cramer, természetesen, alapvető különbségekre is rámutat. Jele-
sül arra, hogy míg ezek a szövegek39 kizárták az „idegenek”-et, 
Pál éppen azt hangsúlyozza, hogy az „idegenek”-ből – a meg-
tért pogányokból – álló közösség a Templomhoz hasonló, szent 
hely40 . Troost-Cramer ellenében azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy a Yaḥad tagjai az epikureusoktól, a cinikusoktól, a sztoiku-
soktól, valamint Páltól eltérően nagy gonddal ügyeltek arra, hogy 
a tagok és az outsiderek közötti, a hagyomány által kijelölt hatá-
rokat (boundaries) fenntartsák41 . Gillihan arra is rámutat, hogy a 
Yaḥad értékrendje ugyan védelmet biztosított a rabszolgáknak s 
az idegeneknek, de nem tekintette őket a közösség teljes értékű 
tagjainak. Sőt a Yaḥad szövegeiből az is nyilvánvaló, hogy a ta-
gok maguk között is megőrizték a hagyományos, hierarchikus 
megkülönböztetést: a papok álltak a rangsor élén, őket követték 
a leviták, s végül a többi izraelita . Más szóval, egyáltalán nem 
törekedtek arra, hogy a papság státuszát kiterjesszék másokra is . 
Igaz, Pál a később keletkezett 1Pt 2,9-től eltérően nem beszél „ki-

38 Pl.: 1,5; 15,32.
39 Pl. 4Q174 – lásd 5. lábjegyzet.
40 Erről lásd: Rosen-Zvi, I. – A. Ophir: Paul and the Invention of the Gentiles, 

Jewish Quarterly Review 105 (2015) 1–41.
41 Erről lásd: Gillihan, Y. M.: Civic Ideology, Organization, and Law in the Rule 

Scrolls: A Comparative Study of the Covenanters’ Sect and Contemporary Voluntary 
Associations in Political Context, Studies on the Texts of the Desert of Judah 97, 
Leiden – Boston, 2012, 121.
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rályi papságról” a hívek közösségéről szólva, de az ekklészia min-
den egyes tagját Isten szent templomának tekinti (1Kor 3,16sk). 
Míg a Yaḥad szövegei, úgy tűnik, magát a közösséget a Temp-
lomhoz hasonlóan úgy kívánták strukturálni, hogy a tagokat a 
szentség különböző fokozatai szerint sorolták be, Pál mindent 
megtett azért, hogy a hagyományos határokat érvénytelenítse. 
Következésképpen aligha tekinthetjük a jeruzsálemi Templomot 
a páli ekklészia modelljének .

A 15,16-ban található „pogányok áldozata” (hé proszphora tón 
ethnón) szintagma régóta vita tárgya . Mit jelent a birtokos szer-
kezet? Vajon Pál a pogányságból megtért hívők által bemutatott 
áldozatra utal (genitivus subiectivus), vagy maguk a pogányság-
ból megtért hívők az áldozat (genitivus obiectivus), akiket Pál „az 
evangélium papi szolgálatát” végezve szent és tiszta áldozatként 
a jeruzsálemi egyház elé állít42? Troost-Cramer43 arra hivatkozva, 
hogy Pál metaforái nemegyszer meglehetősen fluidak, úgy gon-
dolja, hogy a szókapcsolat egyaránt jelentheti: a „népek” közül 
megtért Krisztus-hívők az áldozat, és ők maguk is áldozatot mu-
tatnak be. Később azonban maga is a genitivus obiectivus felé haj-
lik . Mindazonáltal fenntartja azt az álláspontját is, hogy nemcsak 
Pál végez papi szolgálatot, hanem maguk a pogánykeresztények 
is: bizonyos erkölcsi normák fenntartásával, illetve azzal, hogy 
anyagi javaikkal hozzájárulnak a jeruzsálemi szegények javára 
végzett gyűjtéshez. Végső soron, mondja, a Róm 12,1 fényében 
megállapíthatjuk, hogy a „pogányok áldozata” a collecta támo-
gatásán túl egész, evangélium szerint alakított életüket magába 
foglalja .

Úgy gondolnám, hogy a hé proszphora tón ethnón szintagma 
genitivus obiectivus-ként értelmezendő, mivel az előző mellék-
mondatban található participium (ierogúnta) alanya Pál, követke-
zésképpen ő az, aki bemutatja az áldozatot. Még maga Downs44 
is, aki egyébként a szókapcsolatot genitivus subiectivus-ként ér-
telmezők csoportjának képviselője, elismeri, hogy amennyiben 
Pál itt a jeruzsálemi egyház javára folytatott gyűjtésre utal, akkor 
módfelett homályos terminust választott, kivált, ha összevetjük 
a következő bekezdés (vv. 25–32) konkrét és pontos utalásaival. 
S ha feltételezzük, hogy Pál v. 16-ban a collectáról beszél, akkor, 
teszi hozzá Downs, azt is fel kell tételeznünk, hogy a címzettek 
már a levél megérkezése előtt is tudtak a gyűjtésről. Ezek alap-
ján inkább R. Bieringer45 meglátását követném: a hé proszphora 

42 A különböző vélemyének alapos bemutatásáról lásd: Downs, D . J .: „The 
Offering of the Gentiles” in Romans 15,16, JSNT 29 (2006) 173–186, továbbá 
uő.: The Offering of the Gentiles: Paul’s collection for Jerusalem in its chronological, 
cultural, and cultic contexts, WUNT 248, Tübingen, 2008.

43 Troost-Cramer, i . m . 84 .97 .
44 Downs, i . m . 181 .
45 Bieringer, R.: The Jerusalem Collection and Paul’s Missionary Project: 

Collection and Mission in Romans15,14–32, in Puig i Tàrrech, A. et al. (eds.): 
The Last Years of Paul: Essays from the Tarragona Conference, June 2013, WUNT 
352, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, 25 (15–31).
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tón ethnón a „pogányok engedelmességé”-nek  (v . 18) feleltethe-
tő meg. Bieringer arra is felhívja a figyelmet, hogy a v. 17-ben 
található „Isten előtt” (ta prosz ton theon – ‘az Istenre vonatkozó 
dolgokat illetően’) kifejezés a hé proszphora tón ethnón szintagma 
szinonimájaként is olvasható, s Pál dicsekvésére utal, melynek 
tartalmát a v . 18 részletezi .

Ha pontosabban meg akarjuk határozni a hé proszphora tón 
ethnón jelentését, akkor közelebbről szemügyre kell vennünk a 
proszphora, ‘áldozat’, szót. Mindenekelőtt Christian A. Eberhart46 
munkái alapján megállapíthatjuk, hogy az ószövetségi, áldoza-
tokra vonatkozó szövegekben az áldozati állat megölése nem 
játszik kulcsszerepet. Sőt, áldozat lehetséges ölés, áldozatbemu-
tatás áldozati állat nélkül. Ezek alapján Eberhart arra a következ-
tetésre jut, hogy az újszövetségi szövegek krisztológiai reflexi-
ójában található áldozattal kapcsolatos metaforák megértéséhez 
sem kizárólag az erőszak s a helyettesítő halál ad értelmezési ke-
retet, hanem sokkal inkább az áldozat szent volta és Isten általi 
elfogadása .

A Corpus paulinumban mindössze kétszer találjuk meg a 
proszpho ra szót: a Róm 15,16-ban és az Ef 5,2-ben. Jóllehet ez 
utóbbiban krisztológiai kontextusban találjuk, és az Ef-t a szak-
emberek többsége nem is sorolja Pál autentikus levelei közé, úgy 
gondolnám, segítségünkre lehet a Róm 15,16 értelmezésében. Az 
Ef 5,2-t vizsgálva Eberhart47 arra a következtetésre jut, hogy a 
két áldozatbemutatás világából vett fogalom – proszphora, illetve 
thüszia – bajosan értelmezhető olyan utalásként, amely kizárólag 
Jézus halálára vonatkozik. Ugyanis nehezen elképzelhető, hogy 
Jézus kereszthalála gyakorlati magatartásmintaként szolgálha-
tott volna a levél címzettjei számára. Sokkal valószínűbb, mond-
ja Eberhart, hogy mindkét szó Jézus életének és küldetésének az 
egészére utal, s azt kívánja hangsúlyozni, hogy Jézus élete és kül-
detése olyan hiteles istentisztelet volt, amely elfogadásra talált 
Istennél.

Bármit is jelentsen a Róm 12,1-ben található logiké latreia, 
‘okos istentisztelet’, jelzős szerkezet, abban biztosak lehetünk, 
hogy valamiképpen a címzettek életalakítására utal. Azt mond-
hatnánk, hogy a kifejezés tartalmát a levél 12,2 utáni része (12,2–
15,13) taglalja. Ezek alapján talán nem tévedünk, amennyiben 
úgy gondoljuk, hogy Pál a hé proszphora tón ethnón szintagmát ta-
lán éppen kétértelműsége miatt részesítette előnyben. De ha ge-
nitivus subiectivus-ként értelmezzük, akkor sem a collectára utal, 
hanem a címzettek életvezetésére, ami pedig a Pál által hirdetett 
evangélium (1,15) – vagyis a levél tartalma – elfogadásának lesz 
a következménye .

46 Eberhart, C. A.: The Sacrifice of Jesus: Understanding Atonement Biblically, 
Fortress, Minneapolis, 2011, Uő ., Kultmetaphorik und Christologie: Opfer- und 
Sühneterminologie im Neuen Testament, WUNT 306, Mohr Siebeck, Tübingen, 
2013.

47 Eberhart, i. m. 75sk.
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A Róm 15,16, mutattak rá régtől fogva a kommentárok, meg-
lepően sok kultikus konnotációval rendelkező szót tartalmaz48 . 
Mindazonáltal egyik sem tekinthető olyan terminus technicus-
nak, amely meghatározott kultikus jelentéssel bírna. Pál nem 
volt pap, nem származott papi családból. Ugyanakkor afelől sem 
lehet kétségünk, hogy magát Isten evangéliuma közvetítőjének 
tekintette49 . A Róm-ban kezdettől fogva találunk olyan fogalma-
kat, amelyeknek kultikus konnotációja van. Úgy tűnik azonban, 
hogy ezeknek a szavaknak az evokatív ereje fontosabb volt Pál 
számára, semmint pontos jelentésük .

Az Apostol számára Izrael, illetve a pogány népek jól elkü-
löníthető történettel rendelkeznek. A 15,7–13 szakaszban – ame-
lyet Pál egyik legavatottabb értelmezője, N. T. Wright50 a Róm 
„liturgikus” csúcspontjának tekint – zsidók és pogányok Isten 
dicséretében találnak közösségre. Ez a perikópa alkalmasint arra 
is fényt vet, miért használ Pál kultikus konnotációval bíró fogal-
makat, amikor akár saját életéről és munkájáról, akár a címzettek 
életalakításáról szól. Az is tanulságos, hogy kerülnek újra elő a 
15. fejezetben a v. 16-ban használt fogalmak. Míg a v. 16-ban Pál-
ra vonatkozik a leitúrgosz, ‘kultikus szolgálatot végző személy’, 
szó, a v . 27-ben ezt olvassuk: „Hiszen, ha a pogányok részesültek 
az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal 
szolgálatukra (en toisz szarkikoisz leitúrgészai autoisz) legyenek .” A 
v. 16-ban a „pogányok áldozatá”-ra vonatkozik az euproszdektosz, 
‘kedves’, ‘tetsző’, ’elfogadott (áldozat)’, melléknév, a v. 31-ben 
pedig magára az Apostolra: „hogy jeruzsálemi szolgálatom ked-
ves legyen a szenteknek” .

A Róm 1,18–3,20 azonosítja azt a problémát, amelyre a Krisz-
tus-esemény, illetve a Krisztusba vetett hit a megoldás, mondja T. 
Engberg-Pedersen51. Ez a probléma pedig nem más, mint az Isten-
nel kialakítandó helyes kapcsolat. Amennyiben pedig az Istennel 
való kapcsolat, folytathatnánk az érvelést, központi szerepet kap, 
akkor nem meglepő, hogy a megoldásról szólva újra meg újra ta-
lálunk kultikus fogalmakat. Ezek a fogalmak azért is találóak a 
kontextusban, mivel a levél egy másik fő témája a zsidók és pogá-
nyok viszonya, illetve ennek a viszonynak az átrendeződése, ami 
pedig aligha szemléltethető jobban, mint kultikus elkülönülés, il-
letve egység. A levelet keretező két szakaszban (1,1–15 és 15,14–
33) Pál, úgy tűnik, talán azért is részesítette előnyben a kultikus 
aurával rendelkező fogalmakat, mert helyénvalóbbnak tartotta 
őket abban a kritikus helyzetben, amikor arra az elhatározásra ju-
tott, hogy olyan helyi egyház(ak)nak írjon levelet, amelyet nem ő 
alapított, és amelyet csak hírből ismert.

48 Leitúrgeó, hierúrgeó, proszphora, euproszdektosz, hagiazó .
49 Vö.: „kiválasztott Isten evangéliumáért” (aphóriszmenosz eisz euangelion theú) 

– 1,1. Továbbá 1,9: „Tanúm az Isten, akinek teljes lelkemből szolgálok (latreuó) 
Fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok .”

50 Wright, N . T .: The Climax of the Covenant, Minneapolis, 1991, 235.
51 Engberg-Pedersen, T.: Paul and the Stoics, Edinburgh, 2000, 216.
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Amikor az Apostol a Róm 9 elején Izrael sorsával foglalko-
zó gondolatmenetét elindítja, mindenekelőtt szomorúságának 
és fájdalmának ad hangot amiatt, hogy Izrael jelentős része nem 
fogadta el az evangéliumot. A 9,3-ban így szól: „Mert én magam 
szeretnék átok alatt lenni (anathema einai) – Krisztustól elszakítva 
(apo tú Khrisztú) – testvéreimért, a test szerint népemből való-
kért .” Az anathema szó a kultusz világához köthető: a szentélyek 
számára felajánlott adományokat jelölte52 . A LXX-ben, illetve az 
Ószövetség görög fordításának a hatása alatt keletkezett szöve-
gekben az anathema jelentése bővül. Nemcsak egy szent hely szá-
mára felajánlott adományt jelölt, hanem a héber ḥerem szó jelen-
tésének (‘felajánlott adomány’, ‘teljesen megsemmisített tárgy/
személy’)53 a hatása alatt utalt arra is, ami ‘átok alatt van’. A Róm 
9,3 exegézisét illetően majdnem teljes a konszenzus: Pál szóhasz-
nálatában a LXX-ben tapasztalt jelentésbővülés nyomát láthat-
juk . Az apo prepozíció ilyetén értelmezése azonban (Krisztustól 
elszakítva), mutat rá Vahrenhorst54, távolról sem kézenfekvő. A 
konszenzus szerinti fordítás, teszi hozzá Vahrenhorst, még in-
kább problematikusnak tűnik, amennyiben figyelembe vesszük, 
milyen kontextusban jelenik meg együtt az anathema (illetve az 
anatithémi ige) szó és az apo prepozíció . Az elöljárószó ezeken 
a szöveghelyeken azt pontosítja, honnét való a felajánlott ado-
mány55. Felmerül tehát a kérdés, vajon Pál római címzettjei, vagy 
esetleg maga az Apostol is, nem ezt a szokványos jelentést tulaj-
donították-e a szónak, illetve szintagmának. Néhány kommentá-
tor úgy véli, hogy Pál egyrészt arra utal, hogy inkább átok alatt 
lenne, másrészt pedig arra, hogy Krisztustól elszakítva . A kifeje-
zés értelmezésében az jelenti a fő problémát, mennyire tételez-
hetjük a levél nem zsidó, illetve a LXX nyelvezetét nem ismerő 
címzettek körében azt, hogy azt a specifikus jelentést felismerték, 
ami csak a LXX ismeretének a hátterében valószínűsíthető. Má-
sok viszont azon a véleményen vannak, hogy az anathema szót 
annak klasszikus jelentésében kell interpretálnunk: „én magam 
szeretnék testvéreimért Krisztustól való felajánlott adománnyá 
válni”. E felettébb szokatlan megfogalmazás értelmére talán a 
2Kor 2,14 vet némi fényt: „Hála legyen Istennek, aki bennünket 
Krisztusban legyőzött fogolyként diadalmenetében vezet, és is-
meretének illatát terjeszti általunk mindenütt.”

A 9,3 elején olvasható ige, eukhomai, ‘kíván’, ‘vágyakozik’, 
‘fohászkodik’, ‘fogadalmat tesz’, szintén kultikus aurát ad Pál 
szavainak: Krisztus engesztelő halálához hasonlóan az Apostol 
is kész arra, hogy életét testvéreiért, testvérei helyett fölajánlja. 

52 Vö.: Lev 27,28 LXX; Lk 21,5.
53 Pl.: Szám 21,3; Józs 6,21.24.
54 Vahrenhorst, i . m . 287 .
55 Hérodotosz: A görög-perzsa háború, ford. Muraközi Gyula, Budapest, 2000, 

1.51; 5,59: „Magam is láttam kadmoszi betűket, méghozzá a boiótiai Thébai-
ban álló Apollón Iszméniosz-szentélyben [...] Az egyik tripuszon a következő 
felirat olvasható: Téleboáktól nyert adománya ez Amphitrüónnak .”
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Az áldozatkészség ehhez hasonló példái mind a zsidó, mind a 
görög-római hagyományban megtalálhatók. Az előbbit illetően 
elég a 2 Makk 7,38-at idéznünk: „A Mindenható haragja pedig, 
amely méltán gerjedt föl egész népünk ellen, érjen véget rajtam 
és bátyáimon.” Ami az utóbbit illeti, elég Erekhtheusz lányaira 
vagy Iphigéniára utalnunk, vagy Publius Decius Mus (consul Kr. 
e. 340) önfeláldozását (devotio) említenünk .

Pál számára Krisztus az a „tér”, amelyben a keresztények él-
nek: en Khrisztó, Krisztusban, léteznek. Ebből az élettérből való 
kiszakadást is vállalná az Apostol testvéreiért annak tudatában, 
hogy áldozatvállalásának pozitív következményei lesznek . Az 
teszi egészen sajátossá a Róm 9,3-at, hogy Pál egy pogány kul-
tikus metaforával jellemzi helyzetét. Ezt a többségi értelmezést 
viszont az teszi bizonytalanná, hogy az előző bekezdésben ép-
pen azt hangsúlyozta az Apostol, hogy „sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem 
hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más te-
remtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jé-
zus Krisztusban, a mi Urunkban van” (8,38sk).

A keresztény életalakítás

A levél parainézisét indító mondatokat (12,1sk) többen az egész 
szakasz (12,3–15,13) előszavának, feliratának tekintik: „Tehát Is-
ten irgalmára kérlek titeket, testvérek, ajánljátok testeteket szent 
és kedves áldozatul Istennek. Ez a hozzátok illő istentisztelet (tén 
lokikén latreian hümón) .” Rendszerint arra is rámutatnak a kom-
mentárok, hogy ezek a mondatok az addigi argumentáció össze-
foglalásaként is olvashatók. Isten megismerésének a kudarcával 
(1,19) szemben itt megfogalmazódik az értelem megújulásának 
az esélye. Paradox módon maga a hívő szubjektum válik „élő, 
szent és kedves áldozattá”, és ezáltal arra is képessé, hogy fölis-
merje, „mi az Isten akarata, mi a jó, a neki tetsző és a tökéletes”. 
Más szóval felcsillan a lehetősége annak, hogy valóra váljék, ami 
a 11,33–36 szakaszban az Apostol ámulatának a tárgya volt: a 
címzettek hitben gyökerező életalakításuk révén megismerhetik 
az Úr gondolatait (11,34). A test meggyalázásával (1,24)56 szem-
ben a 12,1 azt hangsúlyozza, hogy a test az istentisztelet helye 

56 Amint erre többen felhívták a figyelmet, a szexuális eltévelyedés, amelyet az 
1,19–23 szakasz részletez, Pál szemléletmódja szerint nem oka, hanem követ-
kezménye Isten haragjának, amit viszont az váltott ki, hogy az emberek „a 
hazugságot részesítették előnyben Isten igazságával szemben, és a teremt-
ményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett” (1,25). Más szóval, Isten a 
bálványimádás miatt szolgáltatta ki (paredóken) őket vágyaiknak (epithümiai) . 
Pál szerint ez a kiszolgáltatottság elsősorban a szexualitás területén konkre-
tizálódik. Az Apostol számára, úgy tűnik, nincs többé olyan profán közeg, 
amely etikailag semleges volna: ami nem kap részt a megszentelődésben, az 
szükségképpen adikosznak minősül.
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és eszköze lehet57 . Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Róm rá akar-
ja nyitni a címzettek szemét arra, hogy az evangélium erejében 
nemcsak az egész emberiség kapott új esélyt arra, hogy rendezze 
Istennel való kapcsolatát, hanem az egész ember átalakulására is 
lehetőség nyílt.

Amikor Pál a gyakorlati kérdéseknek szentelt részt beve-
zeti, az egész levél felütéséhez (1,1) hasonlóan hangsúlyozza, 
nem egyéni kezdeményezésből mondja, amit mond. Szavainak 
alapja és ihlető forrása Isten irgalma. Az oiktirmoi, ‘irgalom’, 
‘könyörület’, szó58 a Biblia Istenének egyik meghatározó voná-
sát állítja elénk . Azt is tanulságos emlékezetben tartani, hogy 
Pál a parainézist az eladdig taglalt gondolatok szerves folyta-
tásának tartja. Ezért találjuk a 12,1 elején a görög szövegben az 
‘ezért’, ‘tehát’ jelentésű kötőszót. Azt is érdemes felidézni, hogy 
a 11,32-ben, az előző három fejezet összefoglalásának mintegy 
a csúcspontján ugyancsak Isten irgalmára hivatkozott: „mert Is-
ten mindenkit önnön engedetlenségébe zárt, hogy mindenkin 
könyörüljön (hina túsz pantasz eleészé)” . Némi túlzással azt is 
mondhatnánk, hogy a Róm egésze úgy is tekinthető, mint annak 
a bibliai meggyőződésnek a kifejtése, hogy az Isten irgalmas és 
könyörületes59 .

A ‘test’ (szóma) az újszövetség szóhasználatában az egész 
embert jelöli elsősorban környezetével, a világgal és a társada-
lommal való viszonyában, valamint interperszonális kapcsolata-
iban60. Az Apostol buzdítása szerint a címzetteknek ezt kell áldo-
zatul (thüszia) felajánlaniuk (parisztémi). Míg az előbbi terminus 
egyértelműen a kultuszhoz kötődik, a parisztémi ige a LXX-ben 
nem kapcsolható az áldozatbemutatás világához . Amikor kul-
tikus cselekményre vonatkozó kontextusban szerepel, akkor a 
papok, illetve a leviták szolgálatára utal61. Ezzel ellentétben az 
ógörögben nem a papok feladatkörét jelöli, hanem az áldozatot 
felajánlók gesztusára utal . Pál tehát egy olyan kifejezéssel él, mu-
tat rá Vahrenhorst62, amelyik elsősorban a pogány rítusok gya-
korlatában otthonos.

A parisztémi ige nem itt bukkan föl először a Róm-ban . Szere-
pelt már a Róm 6-ban (vv. 13.16.19). A keresztség kapcsán tehát 
már egyértelművé tette: „mint halálból életre keltek engedjétek 

57 Hasonló ellentét fogalmazódik meg a 6,19-ben: „Emberi módon beszélek tes-
tetek erőtlensége miatt. Ahogy átengedtétek tagjaitokat a tisztátalanságnak 
és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most engedjétek 
át tagjaitokat az igazság megszentelődésre vezető szolgálatára!”

58 A többes számban álló szó a LXX-ben egyetlen kivételtől eltekintve az ugyan-
csak plurale tantum rahamím fordítása . 

59 Több ószövetségi szövegben is egymás mellett található a könyörület és az 
irgalom (Kiv 34,6; 2Krón 30,9; Zsol 86,15; 103,8).

60 Éppen ezért nem tekinthető a szarx, ‘test’, szinonimájának, ugyanis a szarx, 
jóllehet szintén az egész embert jelöli, de a szómával ellentétben az ember tö-
rékeny és mulandó voltára fókuszál .

61 Pl. Szám 16,9; MTörv 10,18; 17,12; 18,5.7; 21,5.
62 Vahrenhorst, i . m . 298 .
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át magatokat Istennek és tagjaitokat az igazság fegyvereiként Is-
ten számára!” (v. 13). A 12,1-ben ezt a felszólítást ismételi meg 
egyértelműen kultikus hangfekvésben. A mondat tárgyát, „ál-
dozat” (thüszia), három jelzővel is minősíti: élő (zószan), szent 
(hagian) és kedves (euareszton). Ez utóbbi két jelző a kultusz vi-
lágában nem szorul magyarázatra. Az első viszont – oximoron 
lévén – annál inkább szokatlan. Ezzel a váratlanul felbukkanó 
melléknévi igenévvel minden bizonnyal azt kívánta nyomatéko-
sítani, hogy a címzettek életalakítása kell hogy áldozattá legyen.

Ezek után a görög szövegben még egy jelzős tárgyeset olvas-
ható: tén logikén latreian hümón . Hogy miként kapcsolandó az 
előbbiekhez, a mondatszerkezet nem teszi világossá. A latreuó/
latreia, ‘istentiszteletet végezni’/‘istentisztelet’, már szerepelt 
korábban a levélben. Egyértelmű, hogy a kultusz világában va-
gyunk. Ezzel szemben a logikosz jelző értelmezése változatlanul 
viták kereszttűzében áll. A fordítások tükrében a következő je-
lentéskörök rajzolódnak ki előttünk: „értelmes”, „lelki”, „valódi/
tulajdonképpeni”, valamint „igazi”. A Liddell – Scott lexikon a 
melléknév három beszéddel kapcsolatos jelentését különbözteti 
meg: 1) beszédre vonatkozó, a beszéddel kapcsolatos; 2) ékes-
szóló; 3) a prózához illő/alkalmas. A szó másik jelentése az érte-
lemhez kötődik: 1) értelemmel rendelkező, értelmes; 2) érvelő, 
érvelési módszerrel kapcsolatos63 .

A Róm 12,1 magyarázatában a második jelentéskör dominál . 
Többen úgy vélik, hogy Pál gondolatvilága közel áll a sztoikus fi-
lozófiához. Ebben a világértelmezésben a logikosz központi jelen-
tőséggel bírt, jelesül a kultusz filozófiai értelmezésének a terüle-
tén . Mivel egyetlen isten van, a logosz, amelyből minden ember 
részesül, így a helyes istentisztelet nem a különböző áldozatok 
felajánlásában, hanem a logosz követésében valósul meg .

A zsidóság körében a kultusz relativizálásának öröksége 
alexandriai Philón allegorikus értelmezésében folytatódott. Is-
ten előtt nem az áldozatok mennyisége számít, hanem az ál-
dozatot felajánló tökéletesen tiszta szelleme (pneuma logikon)64 . 
Páltól eltérően itt a logikosz jelző nem az áldozatra vonatkozik. 
Egy másik szakaszban65 viszont az Apostolhoz hasonlóan arra 
mutat rá, hogy Istent a szent életvitel (hosziotész) és a tökéletes 
nemeslelkűség (pléróma kalokagathiasz) örvendezteti meg .

Angela Reichert66 nem a filozófiai hagyomány felől magya-
rázza Pál szavait . Az Apostol, mutat rá, nem használja a sztoi-
kus filozófiai értelemben a logosz fogalmát. Éppen ezért Reichert 
úgy véli, hogy a ‘beszéd’, ‘szó’ jelentés ígéretesebbnek bizonyul 
a logiké latreia értelmezését illetően. Fordítása – „beszédes isten-
tisztelet” (sprechender Gottesdienst) – arra utal, hogy a címzettek-

63 Liddell, H. G. – R. Scott et al.: A Greek-English Lexicon, Oxford ,1996.
64 Az egyes törvényekről (Spec.Leg) 1,277 .
65 Az egyes törvényekről (Spec.Leg) 1,271 .
66 Reichert, A .: Der Römerbrief als Gratwanderung: Eine Untersuchung zur 

Abfassungsproblematik, FRLANT 194, Göttingen, 2001, 241–244.
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nek közösségben megélt hitükről tanúságot kell tenniük a kör-
nyezetük előtt. Ezt konkretizálja, mondja, a 12,2.

Ennek a megközelítésnek az erénye az, mondja Vahrenhorst67, 
hogy magából a kontextusából magyarázza az Apostol szavait . A 
Róm 14,12 kivételével a levélben Isten szavára utalva használja 
Pál a logoszt, ami éppúgy magába foglalja Isten ígéreteit, mint 
parancsolatait68, sőt magát az apostoli igehirdetést69 is ezzel je-
löli . Hogy Pál számára milyen szorosan egymáshoz kapcsolódik 
Isten igéje és saját igehirdetése70, azt jól illusztrálja alkalmasint 
legkorábbi levele, az 1Tessz 2,13 megállapítása: „azért is szün-
telenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallottátok Isten ál-
talunk hirdetett igéjét, nem úgy fogadtátok, mint emberi szót, 
hanem mint – ahogy valóban az – Isten szavát, amely hatékony 
bennetek, akik hisztek” .

Ezek fényében Vahrenhorst71 a logikosz fordítására tesz javas-
latot: „az Igével összhangban levő”, „az igehirdetésnek megfele-
lő” (dem Wort gemäß, der Botschaft gemäß) . Pál a levélben egészen 
idáig azt magyarázta, és az üdvösség különböző modelljeinek72 a 
bemutatásával részletezte, miként juthat az Istentől eltávolodott 
ember az Örökkévaló közelébe. Érvelésében újra meg újra kulti-
kus hangfekvésben is illusztrálja mondandóját. Ennek a kultikus 
fogalomkészlettel való érvelésnek a csúcspontja a 15,16. A pa-
rainézis kezdete pedig azt teszi egyértelművé, hogy az Apostol 
meggyőződése szerint a címzettek életvezetése teheti kézzelfog-
hatóvá, illetve hitelesítheti a levél teológiai argumentációjában 
(Róm 1–11), azaz Pál evangéliuma összefoglalásában megfogal-
mazottakat73 .

A 12,2-ben erre garanciát az értelem megújulásában 
(anakainószisz tú noosz) látja. A Róm 7,23 alapján az „értelem” 
(núsz) az erkölcsi ítélőképességre utal: „tagjaimban egy másik 
törvényt érzékelek, amely harcol értelmem törvénye ellen, rabjá-
vá tesz a bűn tagjaimban lévő törvényének”. Más szóval, nem a 
kultuszt kívánja etikailag árnyalni, hanem az etikában rejlő kulti-
kus dimenziót tárja fel . Rámutat, miként lehet a hétköznapi élet-
vezetés istentiszteletté. Ezt az átalakulást másutt az „új teremt-
mény/teremtés” (kainé ktiszisz) fogalmával (2Kor 5,17; Gal 6,15) 
jelöli .

67 Vahrenhorst, i. m. 302.
68 1Kor 14,36; 15,54; 2Kor 2,17; 4,2; Gal 5,14; Fil 1,14.
69 1Kor 1,18; 2,4; 2Kor 1,18; 5,19; 1Tessz 1,6.
70 Vö.: „Ugyanis semmi olyat nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett álta-

lam a pogányok engedelmességéért szóval és tettel, jelek és csodák erejével, 
a Lélek erejével” (Róm 15,18sk).

71 Vahrenhorst, i. m. 302.
72 Theissen – Gemünden, i. m. 287: cselekedetek (1,18–3,20); megigazulás (3,21–

5,21); átalakulás (6,1–8,39); kiválasztás (9,1–11,36).
73 A fordításban ezért is választottuk ezt a megoldást: „Ez a hozzátok illő isten-

tisztelet .”
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Új esélyek

Claudius császár haláláról (Kr. u. 54) szólva Suetonius74 arról is 
hírt ad, hogy Nero Claudius „sok rendelkezését, intézkedését, 
mint valami őrült vagy beszámíthatatlan ember utasításait, ér-
vénytelenítette”. Ezek között lehetett az a Kr. u. 49-re datált edik-
tum is, amellyel Claudius eltávolította a római zsinagógákban 
viszályt szító zsidókat. A távozásra kényszerülők közül többen 
zsidókeresztények voltak. Ekkor kellett elhagyniuk a fővárost 
Priscillának és Aquilának is, akikkel Pál Korintusban találko-
zott75, majd Efezusban is együtt dolgozott76, és akiket a Róm meg-
írásakor már ismét az Urbs-ban találunk77, alkalmasint az Apostol 
érkezését előkészítendő. Amikor Claudius halála után a koráb-
ban a római zsinagógák tagjaiból kialakuló keresztény ekklésziák, 
gyülekezetek tagjai visszatértek a Birodalom fővárosába, az-
zal kellett szembesülniük, hogy a ekklésziák összetétele gyöke-
resen megváltozott. Míg az ediktum előtt többségben voltak a 
zsidókeresztények, Claudius halála után a pogánykeresztények 
számbeli fölénye szembeszökő lett78 . Pál számára felcsillant an-
nak a lehetősége, hogy eljusson Rómába s onnét talán Hispaniába 
is. Újra átgondolja az általa hirdetett evangélium tartalmát és kö-
vetkezményeit . Kudarcaival számot vetve és reményeit latolgat-
va készül a Birodalom fővárosába. A Róm-ban is gondolatainak 
kifejtése közben nemcsak címzettjeinek helyzetét, konkrét prob-
lémáit tartja szem előtt, hanem azokat a minden ekklészia számá-
ra érvénnyel bíró felismeréseket, melyek a Krisztusban való hit-
ből erednek.

Pál számos alkalommal használ a kultusz, az áldozatok, a 
rituális tisztaság világából vett kifejezéseket. Az 1Kor 10,14–21 
szakaszban például az eucharisztia ünneplését a jeruzsálemi 
Templomban bemutatott áldozatokkal állítja párhuzamba. Érve-
lése szerint az eucharisztia éppoly hathatós, legitim és komoly, 
mint a Templomban felajánlott áldozatok. Milyen különös, hogy 
leghosszabb levelében, amely vitathatatlanul igehirdetésének 
összegzése is, szót sem ejt az eucharisztiáról . Vajon miért hallgat 
éppen erről, amikor teológiájának pilléreit a címzettek elé tár-
ja? Alkalmasint azért, mert az eucharisztia ünneplése egy olyan 
közösséget feltételez, amelyet Pál a rómaiaknak küldött summa 
evangelii által létre akart hozni .

74 Suetonius: Caesarok élete, VI.33, ford. Kis Ferencné, Budapest, 1961.
75 ApCsel 18,2 .
76 1Kor 16,19.
77 Róm 16,3.
78 Claudius valláspolitikájának a kereszténység formálódásában betöltött 

szerepét illetően az egyik legalaposabb monográfia: Alvarez Cineira, D.: 
Die Religionspolitik des Kaisers Claudius und die paulinische Mission, HBS 19, 
Freiburg – Basel – Wien, 1999.
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Gerhard Lohfink 

„Sokakért” vagy „mindenkiért”  
halt-e meg Jézus? 

A bibliafordítások mindig rej-
tettek magukban gyúanyagot. Ez nemrégiben ismét beigazoló-
dott, mégpedig a hesseni tartományi egyház anyagi támogatásá-
val megjelent új bibliafordítás1 példáján . 

A János-evangélium e fordításban nem a megszokott módon, 
a „Kezdetben volt az Ige” fordulattal kezdődik, hanem a „Kez-
detben volt a Bölcsesség” változattal kell megbarátkoznia az ol-
vasónak. Merő önkényről volna szó? Semmiképp! A János-evan-
gélium prológusát az ószövetségi bölcsességi irodalmat szem 
előtt tartva fogalmazta meg a szerzője. Ez a teológia beszélhetett 
arról, hogy Isten bölcsessége már minden teremtést megelőzően 
létezett, hogy jelen volt a teremtés közben, sőt a teremtés mércéje 
lett, s végül Izráelt választotta otthonául. 

Mégis hamis az új fordítás. Az ilyen jellegű felismerések 
ugyanis a szövegértelmezés birodalmába tartoznak, s nem a for-
dításban kell megjelenniük . A János-evangélium arról a logoszról 
beszél, amely nem csupán minden teremtés előtt létezett, hanem 
amely „Isten” (Jn 1,1–18). Ez több, mint amit bármely bölcsességi 
teológia valaha is mondani tudott. Ez végső soron Jézus tanítvá-
nyainak a tapasztalatán alapszik: azon, amit egykor láttak és hal-
lottak (1Jn 1,1). Súlyos teológiai baklövés e pontban egyszerűen 
megváltoztatni az egyház fordítási hagyományát. Itt Martin Lu-
therre kellett volna hallgatni, az „Ein’ feste Burg ist unser Gott” 

1 Bibel in gerechter Sprache, hg. von Ulrike Bail, Frank Crüsemann u. a. 
Gütersloh, 32007.

Gerhard Lohfink: Starb Jesus für „viele” oder für „alle”?, in uő: Gegen die 
Verharmlosung Jesu, Herder, Freiburg, 2013, 129–133.
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utolsó versszakának az első sorára: „Das Wort sie sollen lassen 
stahn .”2

Az átváltoztatás szavainak szövevénye 

Ám a katolikusoknak is megvannak a maguk, ráadásul épp az 
átváltoztatás során használt szavakat érintő fordítási problémá-
ik . A pap évszázadok óta azt mondja: Krisztus vére pro vobis et 
pro multis („értetek és sokakért”) ontatik . A latin miseliturgia 
1975-ben megjelent hivatalos német fordításában azonban a „so-
kakért” helyett egyszeriben a „mindenkiért” bukkant fel. Ez az 
új fordítás ha nem is mindenkit, de bizonnyal sokakat megbot-
ránkoztatott az egyházban. 

Egyébként nem egyedi német jelenség volt ez a markáns új 
fordítás. Másutt is ezt a szellemet tükröző fordítások jelentek 
meg az Egyesült Államoktól kezdve („for all”), a spanyol nyel-
vű országokon át („para todos”), egészen magáig Olaszországig 
(„per tutti”). Sőt, az új fordítás Olaszországban született meg, és-
pedig külön engedéllyel . 

XVI. Benedek pápa nemrégiben azt sürgette, hogy a népnyel-
vi misekönyvekben ott, ahol szükséges, ismét a „sokakért” álljon 
a „mindenkiért” helyett. Azóta az izgatottság újabb megnyilvá-
nulásaival találkozunk – most természetesen a másik oldal hívei 
körében .

De hogyan is vetődött fel egyáltalán a „sokak” „mindenki”-
re javításának a gondolata? Ezt az ismert újszövetség-tudós, Jo-
achim Jeremias, a Jézus úrvacsora során használt szavairól szóló 
könyv3 szerzője vetette föl. Azt fejtegette, hogy a sémi nyelvterü-
leten a „sokak” jelentésében nem érhető tetten a szűkítő szem-
lélet („sokan ugyan, de nem mindenki”); a szó átfogó jelentésű, 
azaz annyit tesz: felfoghatatlanul nagy mennyiség, sokaság . Más 
szóval „mindenki” .

Jeremias több későbbi publikációjában is megpróbálta alátá-
masztani nyelvi érveit, szemlátomást sokakra nagy hatást kifejt-
ve, már csak azért is, mert immár teológiai érvet is felvonultatva 
„Isten szeretetének a korlátlanságáról” beszélt. 

A korrigálásra adott római utasítás óta „Isten szeretetének a 
korlátlansága” izgatott viták sarokpontja lett. Sok helyen folyik a 
vita: plébánosoktól kezdve, akik nem tudják, hogyan magyaráz-
zák meg híveiknek a fordítás megváltoztatását, egészen a nagy 
napilapok olvasóilevél-rovatáig . „Jézus mégiscsak mindenkiért 
meghalt, nem csupán korlátozott számú emberért” – így az egyik 
fél. „Természetesen” –  mondja a másik fél, „de ténylegesen csak 

2 „[Az ördögöknek és a világi fejedelmeknek] érintetlenül kell hagyniuk a szót 
(az Igét). Irodalmi fordításban: „Az Ige kőszálként megáll.” 

3 Jeremias, Joachim: Die Abendmahlsworte Jesu, Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen, 1935.



azokat váltotta meg, akik engedik megváltani magukat, s ezért 
kell így fogalmazni: sokakért” .

Amiről Jézus valójában beszélt

Tömören és világosan fogalmazva: az efféle érvek veszélyes te-
repre viszik az egész problémát . Amikor ugyanis Jézus „sokak-
ról” beszélt az úrvacsora során, akikért majd az életét adja, nem 
az a kérdés foglalkoztatta, hogy „mindenki” megmenekül-e, 
vagy pedig csak „sokan”, hanem valami egészen más . 

Jézus nem volt naiv, nagyon is tudta, mi vár rá . Tudta, hogy 
félre akarják állítani. Eredetileg az volt a célja, hogy tekintettel 
Isten uralmának közeli beköszöntére, újra egybegyűjtse és meg-
szentelje Isten népét. Most pedig a halállal kell szembenéznie. 
Ebben a helyzetben gyűjti össze tizenkét tanítványát egy utolsó 
közös étkezésre, valószínűleg a pészach esti vacsorára. 

Nem a családja körében ünnepel, pedig ezt diktálta volna a 
szokás . Tudatosan a tizenkét tanítvánnyal üli meg az ünnepet . 
Az étkezés alatt a kenyérrel és a borral a saját halálára utal. A ke-
nyérben és a borban  önmagát adja oda a Tizenkettőnek. 

Csak akkor érthetjük meg valóban az eközben mondott értel-
mező szavait, ha Jézus „engesztelésül” adja oda az életét Isten 
népének a hitetlenségéért. Ezért szerepel az „értetek” Lukácsnál 
(22,19). A szó a vacsora résztvevőire, a tizenkét tanítványra utal. 
Ők viszont a végidőbeli Izráelt, a tizenkét törzs alkotta népet je-
lenítik meg . Az úrvacsora-szövegek tanúsága szerint tehát Jézus 
Izráelért hal meg. 

Ez más okból is teljesen egyértelmű. Márknál és Máténál a 
„szövetség véréről” beszél Jézus (Mk 14,24; Mt 26,28). Itt a Szináj 
hegyén megkötött szövetség (2Móz 24,8) szolgál háttérként. Ez a 
szövetség pedig (miként a megújított is) a Bibliában „Izráel há-
zával” köttetik. Jézus tehát Izráelért, Isten népéért adja az életét. 

A „sokak”: a pogány népek

Ezzel azonban még távolról sem mondtunk el mindent. Hiszen 
Jézus egészen nyilvánvalóan Izajás könyve 52–53. szakaszára 
is gondolva értelmezte a küszöbönálló halálát. Ez a szövegrész 
„Isten szolgájáról” beszél, aki ellen a „sokak” (azaz: a pogány 
népek) összecsődülnek. Ütlegelik és kínozzák, végül megölik 
őt. Izajás könyvében Isten e szenvedő szolgája a népek által szo-
rongatott és ütlegelt Izráel. Jézus Isten e szolgájaként fogta föl 
önmagát. Történelmi sorsában Izráel történelmi sorsa sűrűsödik 
össze. Halála szituációjában ő Izráel egyedüli igaz képviselője. 
Világos tehát: Izajás könyvének fényében a Márk 1,24-ben és a 
Máté 26,28-ban szereplő „sokak” nem más, mint a pogány né-
pek. Jézus nemcsak Izráelért, hanem a népekért is meghal.
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Ellentmondás volna ez? Jézus életét adja Izráelért, de ugyan-
akkor a pogány népekért is? Nem, ez nem ellentmondás . Az 
ószövetségi teológia szerint Izráel Isten jele a népek számára. 
Arra rendeltetett, hogy áldás legyen a népek számára. Izráel 
egész kiválasztása csakis a pogány népek kedvéért történt. Isten 
számára az egész világ fontos . Ám csak úgy tudja megszólítani a 
világot, ha van a világban egy nép, amelyben az általa ígért üd-
vösség már most láthatóvá válik .

Inkább megmagyarázni, mint megváltoztatni

Az átváltoztatás szavaiban tehát átfogó teológia rejlik . Jóllehet, 
csak rövid vezérszavakban van jelen, de Jézus idejében minden-
ki, aki a Szentírásból élt, értette az ilyen „rövidítésjeleket”. Egész 
ószövetségi passzusokat jelöltek rendkívül tömör rövidítésjelek . 
Azt, hogy kik a „sokak”, és milyen szerepet játszik számukra Iz-
ráel, csak az értheti meg, aki szem előtt tartja Izajás könyvének 
52–53. fejezetét. Még egyszer, s némileg banálisan megfogalmaz-
va: ahhoz a kérdéshez, hogy csak „sokak” jutnak-e a mennybe, 
vagy mégiscsak mindenki, az egész problémának a legcseké-
lyebb köze sincs .

Az igehirdetésnek és a katekézisnek az volna a nagy feladata, 
hogy Izajás prófétából kiindulva fedje fel az ószövetségi szöveg-
összefüggéseket . A „sokak” „mindenki”-re változtatása azonban 
nem felfedte, hanem homályba burkolta őket. Hiszen ettől kezd-
ve nem lehet többé felismerni, hogy a szöveg Izajás könyvére ját-
szik rá . Teológiailag az a helyes, ha végre ismét eredeti formá-
jukban hallhatjuk az átváltoztatás során használt szavakat . Arról 
nem is szólva, hogy ezt diktálja a kétezer éves hagyomány iránt 
érzett mélységes tisztelet. 

Ebben az esetben jobban megértjük azt is, hogy mi magunk, a 
kisded nyáj, akiket Isten a földön összegyűjtött a maga számára, 
sokakért felelősséget viselünk. A „mindenki”: névtelen, elmosó-
dott tömeg, amelyről csak dogmatikus-absztrakt módon tudunk 
beszélni . A „sokak”: a sok egyes ember, akiknek van arcuk, és 
akikkel mindennap szembetalálkozunk. Bibliai szemmel nézve 
pedig „sokak” a népek, a felfoghatatlanul nagy sokaság is, aki-
kért az Izráelért a halált vállaló Jézus meghalt.

(Ábrahám Zoltán fordítása)
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Tillmann J. A.

A bennünk rejlő rituális lény

Az ölés őstörténetétől az angyalok táncáig

„…milyen szertartásokkal lehet megnyugtatni lelkiismeretünket, 
amiért más élet kioltása árán tápláljuk a magunkét.”

(Italo Calvino)

„Minden arra vall, hogy az áldozati rítusok foglalják el minden 
téren az első helyet az emberiség valóságos történetében.” 

(René Girard)

Az ember rituális lény. Ez a 
múltra tekintve elég nyilvánvaló, de megannyi formában ma is 
érzékelhető. Úgy tűnik, a rítus a legrégebbi emberi megnyilvá-
nulásformák egyike; korábbi keletű, mint a nyelv, és előzményei 
már az állatvilágban is jelen vannak, legalábbis erre utalnak az 
állatok rítusszerű tevékenységével kapcsolatos etológiai megfi-
gyelések .1 

A modernitás kibontakozásával egyidejűleg a rituális cselekvé-
sek kikerültek a nyugati társadalmak centrumából, egyes elemeik 
különböző életterületeken bukkantak fel, nyilvános és titkos társa-
ságok szokásrendszereihez szervesültek, és egyre inkább periféri-
ális jelenségekké váltak. A 20. században vált ismét nyilvánvalóvá 
az ember rituális természete, amikor számos új alakban mutat-
kozott meg: a historizmus hatására újjáélesztett olimpiai játékok 
éppúgy ezek közé tartoznak, mint a gladiátorviadalok mintáza-
tait mutató küzdő- és versenysportok szórakoztatóipari mután-
sai, vagy a különböző kommunista seregszemlék, szpartakiádok, 
akárcsak a nemzetiszocialista pártnapok fénydómjában celebrált 
feketemisék .2 Ugyancsak ezek körébe tartoznak az 1960-as évek-
től egyre növekvő számban megrendezett különféle fesztiválok, 
Woodstocktól Ozorán át a Kurultájig és tovább .

A tradicionális szertartásokhoz képest az újonnan intézmé-
nyesedett rítusok töredékesek, részlegesek, többnyire csak egyes 
elemeikben mutatnak hasonlóságot a régiekkel; nem szerveződ-
nek komplex rituális eseményekké . Ugyanakkor intenzitásuk 
gyakran eléri, sőt felülmúlja az archaikus kultúrákban a közel-
1 Lorenz, Konrad: Az agresszió, Cartafilus Kiadó, Budapest, 2000, 71–101.
2 Hietzge, Maud Corinna: Kaleidoskope des Körpers  Rituale des Sports, Wiesbaden, 

2002.
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múltig megtapasztalható, és antropológusok által leírt kultikus 
események hevességét . 

A mai ritualitás kiemelkedő példája a Burning Man fesztivál, 
amely 1986-ban egy baráti társaság tengerparti tábortűzéből, az 
annak végén fából készült emberalak felgyújtásával vette kez-
detét, majd az évek során nagyszabású eseménnyé fejlődött a 
Nevada sivatagban .3 Bár a rendezvényt a különböző, főként ze-
nei szubkultúrák évről évre bővülő köre képezi, a záróesemény 
változatlan maradt: az égő és a tűzben elenyésző hatalmas alak, 
amelynek lángolását és kihunyását a résztvevők néma csendben 
szemlélik. A fesztiválnak évről évre változik a központi témája; a 
2017-ben megrendezett Burning Man a Radical Ritual köré szerve-
ződött, s hetvenezren vettek részt rajta.4 

Ez az esemény különösen jól mutatja, hogy a „nyugati embe-
rek rituális szempontból éhező nemzedék, és ebben különböznek a 
történelem során élt emberek nagy részétől”.5 Ennek a sajátos éh-
ségnek a tünetei már évtizedekkel korábban megjelentek a szín-
ház- és performansz-művészetben: „Mintha egy transzcenden-
ciától, formáktól, struktúrától megfosztott korban (vagyis ahol 
nincsenek ünnepek, rituálék, áldozatbemutatások, kannibállako-
mák, szertartások, liturgiák) felmerülne az igény a ceremoniális 
világhoz való visszatérésre…”6

A halál és az ölés őstörténete

A ceremoniális világhoz való visszatérésnek ma kétségtelenül 
tanulmányozásra érdemes jelei vannak, ám rituális lényünk 
eredete az emberré válás kezdeteinél keresendő. Ez korántsem 
volt mindig magától értetődő; az utóbbi időszakban a humán 
tudományokban térben és időben egyaránt kitágult a perspek-
tíva. Amíg a 20. századi történetírás a hosszú tartamokat (longue 
durée), a pár száz éven keresztül érvényesülő hatásokat tárta föl, 
addig a mai tíz- és százezer éveket vesz tekintetbe .7

Úgy tűnik, a rítusok keletkezését a különböző tudományok – 
az antropológia, az őstörténet, a vallástudomány etc. – diskurzu-
saiban többnyire a halál és az ölés eseményeivel, a temetkezéssel 
3 The late summer event is described as an experiment in community and art, 

influenced by ten main principles: „radical” inclusion, self-reliance, and self-
expression, as well as community cooperation, civic responsibility, gifting, 
decommodification, participation, immediacy, and leaving no trace. https://
en.wikipedia.org/wiki/Burning_Man (Utolsó letöltés: 2018. 03. 20.)

4 https://journal.burningman.org/2017/08/philosophical-center/spirituality/
perform-at-your-own-risk-what-weve-learned-about-radical-ritual/ (Utolsó 
letöltés: 2018. 03. 20.)

5 Rohr, Richard: Emelkedő zuhanás, Ursus libris, Budapest, 2012, 84.
6 Glusberg, Jorge: Bevezetés a testnyelvekhez: a body art és a performance, in 

Szőke Annamária (szerk.): A performance-művészet, Artpool – Balassi Tartós-
hullám, Budapest, 2001. 99.

7 Lásd például Harari, Yuval: Sapiens. Az emberiség rövid története, Animus, Bu-
dapest, 2015.



és gyásszal, valamint az állati élet kioltásával, a vadászattal ösz-
szefüggésben értelmezik . 

A rítusok korántsem vallási vagy etnográfiai kuriózumok; 
eredendően az emberi lét konstitutív tényezői, az emberré vá-
lás attraktorai. Ezt talán a legelementárisabban Hans Jonas, a fi-
lozófiai biológia8 kidolgozója fejtette ki az Eszköz, kép és sír című 
tanulmányában, amelyben az ember kiválását az állatvilágból – 
a szerszámhasználat és a képalkotás mellett – a síremlékállítás 
képességével magyarázza . Az állatok ugyanis nem temetkeznek 
és nem állítanak síremléket . Lévén, hogy ilyen tevékenységhez 
közvetlen evolutív érdek nem fűződik; aki temetkezik, nem fel-
tétlenül rátermettebb. Ezért is hangsúlyozza Jonas: „Az élőlé-
nyek közül egyedül az ember tudja, hogy meg fog halni .”9 

Hasonló belátásra jutott Georges Batailles is a Lascaux-i bar-
langfestmények láttán: 

Amennyire ezt ennyire hosszú idő eltelte után egyáltalán meg lehet 
ítélni, a halál felismerése valami mást épített be az ember tudatába, mint 
azok az egyedi és behatárolt tárgyak, melyek körülvették. A halál azon-
ban valószínűleg – sőt elkerülhetetlenül – valami egyértelműen negatív 
elemet hozott magával: azt az óriási hasadást, amely azóta is egyfolytá-
ban arra késztet bennünket, hogy másféle lehetőségek után kutassunk, 
mint amit a hatékony cselekvés jelent.10

Ez a megrendítő tapasztalat egyúttal a temetkezés és sírem-
lékállítás szertartásainak kialakulására, ezek révén új szociális 
szerveződésformák kialakulására és a maradandó építészet mű-
veinek kezdeteire vezetett, amint azt számos megalit-építmény, 
és kiváltképpen a máltai kőtemplomok tanúsítják.11

Bár az őskorban a halandóság mértéke a mainál jóval maga-
sabb volt, elődeink emberek halálánál jóval gyakrabban szembe-
sültek más élőlények életének végével – méghozzá a vadászatok 
során . Ugyanis „az ember meghatározható úgy is, mint vadászó 
majom”, amint azt Walter Burkert a Homo necans (Öldöklő ember) 
című könyvében írja.12 A klasszika-filológus Burkert az ógörög 
kultúra és áldozati rítusainak eredetét keresve jutott el rituális 
sajátosságaink feltárásához. Abból a tényből indul ki, hogy a va-
dászat korszaka, az őskőkor képezi az emberiség történetének 
túlnyomó részét: „Bár a becslések 95% és 99% között ingadoz-
nak, az ember biológiai evolúciója mindenesetre ebben az idő-

 8 Jonas, Hans: The Phenomenon of Life. Towards a Philosophical Biology, Delta / 
Dell, New York, 1968.

 9 Hans Jonas: Werkzeug, Bild und Grab. Vom Transanimalischen im Menschen. 
In uő.: Philosophische Untersuchungen, Insel-Verlag, Frankfurt, 1992.

10 Batailles, Georges: Lascaux vagy a művészet születése, Átváltozások, 1995/4. 
20.

11 Lásd Tillmann J. A.: A megalit, avagy a nagy attraktor. A médium metafizi-
kája, 2000, 2001/2

12 Burkert, Walter: Homo necans: Interpretationen altgriechischer Opferriten und 
Mythen, Walter de Gruyter, Berlin – New York, 1997, 24.
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szakban ment végbe; ezzel szemben a földművelés, melyet leg-
feljebb 10 000 évvel ezelőtt találtak föl, keveset nyom a latban. 
Ebből egy olyan perspektíva ered, ami érthetővé teszi a ragado-
zó állat viselkedéséből eredő félelmetes emberi erőszakosságot 
– amit az emberré válása során felvett.”13

Az őskori vadászat korántsem olyasvalami, mint a mai, sza-
badidős tevékenységként űzött válfaja; nem a céllövészet veszélyte-
len sportjának magaslesekbe kihelyezett változata. A legrégebbi 
kézifegyver a tűzben edzett fadárda volt, amelyet az újabb lele-
tek tanúsága szerint félmillió évnél is régebben használtak elő-
deink .14 Mivel a nagyvadaknak már a megközelítése is életveszé-
lyes, a kézifegyverekkel való küzdelem élethalálharc – mindkét 
fél részéről. A vad hosszas becserkészésével és elejtésével együtt 
járó félelem és tevékeny agresszió végsőkig fokozott intenzitása 
az állat megölését követőn sem múlt el rögtön és nyomtalanul. 
Az állatok megölésének százezer éveken át zajló, ismétlődő él-
ményei pszichésen és kulturálisan maradandó mintázatokat al-
kottak, s vélhetően nemcsak kulturálisan, hanem genetikusan is 
rögzültek . A hússal való táplálkozás folytán az ölés történetünk 
alapvető tényévé vált. „Kezdettől fogva a vérontás és az ölés 
áll az emberi társadalom alapszerkezetének centrumában – írja 
Burkert. – Az életteli élettáplálék, az eltűnésétől való félelem ala-
kítja a vadász cselekvését, aki csak ölésből képes élni. A kőkori 
vadászat nem pusztán a vadászó ember tevékenységeinek egyi-
ke; az átmenet a vadászatra a főemlősök és az ember közti döntő 
antropológiai és ökológiai változás .”15

Ez a veszélyes, társas tevékenység ugyanis olyan szolidáris 
közösséget hozott létre, amelyben a született ösztönök helyébe 
kulturális szabályok léptek. Ezek kialakulásában a felgyülemlett 
agresszivitásnak a vad megölését követő kanalizálása játszott fő-
szerepet . A heves indulatok levezetést kívántak, ami az állat fel-
dolgozásában, az ehhez kapcsolódó engesztelő szertartásokban, 
lakomákban, zenés és táncos ünneplésben találtak feloldást. Et-
nográfiai leírások sokasága számol be ilyen eseményekről és kü-
lönböző formákat öltő változatairól, amelyek a természeti népek 
körében a közelmúltig megfigyelhetők voltak. 

A döntő antropológiai változás a közösségi szerveződésben is 
jelentkezett, ami nem utolsósorban a nemek erős elkülönülésé-
hez vezetett – máig meghatározó érvénnyel: „Az ember esetében 
– ellentétben az összes ragadozó állattal – a vadászat férfidolog; 
erőt és gyorsaságot kíván; ehhez kell a férfiak hosszú keskeny 

13 Uo .
14 A tűzhasználatnak 800 000 évvel ez előttről maradtak fenn nyomai; a tűz a 

vadászatban is jelentős szerepet játszott, úgy fegyverek készítésében, mint 
a vadak hajtásában . Lásd Godsbloum, Johan: Tűz és civilizáció, Osiris, Buda-
pest, 2002.

15 Burkert, Walter: Anthropologie des religiösen Opfers. Die Sakralisierung der 
Gewalt, C . F . V . Siemens Stiftung, München, 1987, 8 .
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combja, míg a nők esetében, mivel az újszülöttek egyre nagyobb 
fejjel jönnek világra, kerek és lágy formák fejlődtek ki.”16

A nagyvadak vadászata a résztvevők szoros együttműködé-
sét, a közösségi kohézió magasabb szintjét kívánta . 

A „vadászó majom” sikeressége a szervezett együttműködés képes-
ségén, a férfiak vadászközösséggé szövetkezésén alapult. Ennek révén a 
férfi folyvást két egymásba érő társadalmi struktúra része: a családé és a 
férfiszövetségé; a férfi élete két övezetre válik szét, a belső és a külső – vé-
dettség és kaland: női dolgok, a férfi dolgok: élet és halál. Lévén, hogy az 
új közösségtípusnak, melynek párhuzama a farkasfalka, a centrumában 
az ölés és az evés áll. A férfinak újra és újra át kell mennie a két övezet 
között, és kiváltképpen a férfiutódoknak kell egy napon a női világból a 
férfiak világába átlépnie; […] az ifjaknak a férfiak világába való beveze-
tése azonban a halállal történő találkozás.17 

Ezt tanúsítják a fiatal férfiak felnőtté avatásának szertartásai: 

Jensen mai törzsi kultúrákban és mitikus hagyományokban is kimu-
tatta, hogy férfivá akkor válik valaki, ha ölt. A rítusokban maga az ölés 
a cél. Ezt a világrendet fenntartó tettként dicsőítik. Ezért lehet az ölés 
szent cselekedet. Egyúttal az ölés szentségtörés, az élet és minden élő 
szent rendjének megsebzése, ami a tettest is borzadállyal tölti el.18

Véráldozat, engesztelő áldozat

A vadon élő állatok a közelről rájuk szegeződő tekintetet a kö-
zelharc helyzetéből ismerik, az agresszió megnyilvánulásaként 
érzékelik, és ennek megfelelően reagálnák rá. Az ember számára 
az állatokkal való szembenézés – egyes háziállatok kivételével – 
fölöttébb ritkán fordul elő. Ilyen helyzetek a vadászatok során 
álltak elő: az állattal való küzdelemben, közelharcban, a megölé-
se során . 

Az állat élő lény. Ezt a magasabb fejlettségűek esetében nem-
csak megnyilvánulásaik teszik nyilvánvalóvá, hanem a látvá-
nyuk is: szembetűnő, az evolúcióelmélet ismerete híján is felis-
merhető adottságaikban meglehetősen hasonlóak az emberhez. 
Ezt nemcsak a vadászat során lehetett megtapasztalni, hanem az 
elfogyasztásának előkészítő műveletei, táplálékká történő feldol-
gozásakor . (Csak a korai modernitás mechanikus világképének 

16 Burkert: Homo necans, i. m. 37.
17 Uo . 24 .
18 Böhme, Hartmut: Vom Affen zum Menschen: Zur Urgeschichte des Mordes, 

in D. Matejovski – D. Kamper – G.-C. Weniger (szerk.): Mythos Neanderthal . 
Campus, Frankfurt – N.Y., 2001. 77. Böhme itt A. E. Jensen Über das Töten als 
kulturgeschichtliche Erscheinung (Paideuma, 1950/4.) című írására utal.
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káprázatába merült elmék gondolhatták, miként Descartes, hogy 
az állat lélek nélküli gép .19)

A hasonlóság az alacsonyabb rendű állatok esetében is nyil-
vánvaló . Nem egy fajtánál már a fej formája is emlékeztet az em-
berre, a struktúrája pedig általában azonos: orr és fülek emelked-
nek ki belőle, szájnyílás fogazattal – és a szemek: két szem, amely 
lát . Az állat szemébe nézve nem pusztán a szemet érzékeljük, 
hanem azt is, hogy a szemek mögött lakik valaki: olyasvalaki, aki 
néz . 

Az egymásra szegeződő tekintetek és az öldöklő indulatok 
egymást gerjesztő feszültsége nemcsak állat és ember, hanem az 
emberközi relációkban is megjelenik .20 Ennek bennünk élő ma-
radványa, testi tünete jelentkezik a félelemteli borzongásban is, 
amikor minden hajszálunk égnek áll. Ennek a prímátáknál is meg-
figyelhető eredetét Konrad Lorenz elemezte az agresszióról szó-
ló alapművében.21 Burkert is erre vezeti vissza a későbbi, antik 
források leírásaiból ismert vallástörténeti vonatkozásait, a „szent 
borzongás” jelenségét .22 

A magasabb rendű élő lények kimúlásának látványa megren-
dítő tapasztalat, kiváltképpen végzetének okozója számára. A 
megölt állatok „lelke” az archaikus kultúrák vadászai számára 
valamiféle engesztelést, a világ rendjének helyreállítását kívánja, 
amint erről számos etnográfiai leírás tudósít. A megölt élőlények 
az áldozati szertartás során valamilyen áldozat felajánlásával 
kerülnek „kiengesztelésre”, ami ceremoniális formák sokaságát 
hozta létre. Burkert szerint: 

Az ölés aktusának megrázkódtatására utólagos rögzülés válaszol; 
az „eladósodásra” a jóvátétel következik, a rombolásra a helyreállítás. 
Ennek legegyszerűbb kifejezése a csontok összegyűjtése, és a koponya, 
szarv vagy agancs fölébe helyezése. Az ölés élményében az élet szent 
volta tapasztalható meg, és éppen ezáltal a fennmaradása. A rítusban ez 
a paradoxon rögzül, amit felhasználnak és általánosítanak; aminek fenn 
kell állnia és érvényben kell lennie, annak áldozaton kell átesnie, ami 
felszakítja a semmi szakadékát, majd visszazárja azt.23

Egy nagyvad kimúlásának élménye nem áll nagyon távol egy 
ember halálának megtapasztalásától – ahogy vélhetően a megölt 

19 Ezzel a hajmeresztő állítással kapcsolatban jegyezte meg Carl v. Linné: „Des-
cartes nyilvánvalóan soha nem látott majmot.”

20 Számos történeti beszámoló és irodalmi leírás mellett különösen 
figyelemreméltó az, ahogy René Girard erre tekintettel értelmezi a 
házasságtörő asszony megkövezésére készülő, felindult tömeg közepette a 
porba író Jézus gesztusát: „Úgy vélem, nem azért hajol le, hogy írjon, hanem 
azért ír, mert lehajolt. Azért hajol le, hogy elkerülje a körülötte állók vérben 
forgó tekintetét .” (René Girard: Látám a sátánt, mint villámlást lehullani az 
égből, Atlantisz, Budapest, 2013, 78.)

21 Lorenz, Konrad: Az agresszió, Cartafilus, Budapest, 2000, 283.
22 Walter Burkert: Heiliger Schauer. Biologische und philologische Blicke auf 

ein Phänomen der Religion, Neue Zürcher Zeitung, 2008. 09. 13.
23 Burkert: Homo necans, i . m . 49 .
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állatok engesztelési rítusai is hasonlóságot mutattak az archai-
kus temetési szertartásokhoz . A vadak megölésének félelmetes 
tapasztalata vezetett az engesztelő áldozatra; a hús elfogyasztá-
sa mellett a vérnek magasabb hatalmak számára történő felaján-
lására és feláldozására .24 Az archaikus áldozat „a restitúció, az 
élet urának vagy úrnőjének való visszaadás eszméjén alapul”.25 
A tartozás és engesztelés rítusait a természeti népek a közelmúl-
tig gyakorolták; ezeket Szibériában éppúgy megfigyelték, mint 
Dél-Amerikában és Afrikában . Az áldozatban így a világ rend-
jének felismerésére és helyreállítására való készség nyilvánul 
meg. Ezért „az áldozat egészen az isteneknek szól”.26 Mindezek 
alapján jutott Burkert arra a megállapításra, hogy „[a] »szent« 
alapélménye az áldozat megölése . A homo religiosus mint homo 
necans tevékeny és ébred önmaga tudatára. Ez tulajdonképpen a 
»cselekvés«, operari – ami az Opfer (áldozat) szó forrása .”27

Az idők során az engesztelő rítusok egyre kevesebb vérrel 
jártak, mindinkább elemelkedtek a vadászat övezetétől: 

Bár az áldozat a vadászat korszakából ered, különösen gondos és 
pompás formáinak kialakulása a régi világ városi kultúráiban ment 
végbe, miként legkegyetlenebb alakja is az aztékok magaskultúrájában 
mutatkozott meg. Éppenséggel az életösszefüggésen kívül, ahol az ölés 
életfontosságú volt, őrizte meg formáját; ha tetszik, nyerte el „tiszta val-
lási” funkcióját. Ilyen transzformáció és fennmaradás csak ritualizálás 
révén válik lehetővé.28

Az újra és újra végzett áldozati szertartások arra emlékeztet-
nek, hogy mindez mindig így volt és mindig újra így lesz. Ezért 
törekednek a celebránsok gondos megvalósításukra .29 Így bon-
takozik ki a rítusok körül a vallás időtlen volta. „A vallás mint 
szilárd forma csak akkor fogható fel, ha egyénfeletti, csak akkor 
meghatározó forma, ha a nemzedékváltáson túljut . Az áldoza-
ti rítusok mindenesetre az évezredeken át tartó folyamatosságot 
nyomatékosan bizonyítják .”30

Az állat- és véráldozatok hosszan tartó folyamatában a dön-
tő változást annak a kérdésnek a felvetése jelenti, ami Izajásnál 
olvasható: „Minek nekem véresáldozataitok sokasága?” (Iz 1,11) 

24 „Mert a testnek lelke a vérben van” – nyomatékosítja háromszori ismétléssel 
a Leviticus (17,11) .

25 Burkert, Walter: Kulte des Altertums. Biologische Grundlagen der Religion, C . H . 
Beck, München, 1998, 181.

26 Burkert: Anthropologie des religiösen Opfers, i . m . 22 .
27 Uo. 33. A németen kívül több nyelvben is az operari eredete az áldozat szónak, 

ami tulajdonképpen szent műveletként is fordítható .
28 Burkert: Homo necans, i. m. 32.
29 A latin religio jelentése: tudatos tekintetbevétel, gondosság. Eredete: relegere‚ 

meggondolni, figyelemmel lenni. Eredendően „az előjelek és előírások 
gondos tekintetbevétele” . (Kluge etymologisches Wörterbuch, De Gruyter, 
Berlin, 2002)

30 Burkert: Homo necans, i. m. 34.

36 tillmann j. a. 



A kérdésnek egy későbbi fejezetben további vonatkozásai is fel-
merülnek: „Aki bikát öl, embert üt agyon; aki juhval áldozik, az 
ebet öl; aki ételáldozattal jő, disznóvért hoz elém…” (66, 3.) A 
Zsoltárokban is megjelenik az ilyen áldozatok hiábavalósága: 
„Eszem-e én a bikák húsát, iszom-e én a kecskebakok vérét? Di-
cséretet mutass be áldozatul Istennek…” (Zsolt 49) Az elvetésük 
mellett szóló legegyszerűbb teológiai reflexiót már egy keresz-
tény, a Zsidókhoz intézett levél szerzője fogalmazza meg: „Le-
hetetlen ugyanis, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.” 
(Zsid 10,4–10)31

Jézus megtestesülésével és kereszthalálával, Krisztus ön-fel-
áldozásával az állat- és élőáldozat évezredes rítusa betetőződött 
és végpontjához ért. Az Úrvacsora során alapított, immár test és 
vér nélküli eucharisztikus szertartás egyszerre szünteti meg és 
folytatja más módon a rituális áldozat bemutatását: „Az úrva-
csora során nem a test vagy a vér mint olyan kerül elfogyasztásra 
– írja Christian Lehnert, költő és evangélikus lelkész –, hanem 
a test és vér, ami »megtöretett« és »kiontatott«. Egy erőszakos 
aktus áll a háttérben, egy áldozat.”32 Ez az áldozat azonban nem 
kerül – és nem is kerülhet – valóságos megismétlésre, hanem a 
kenyér és a bor vételével valósul meg . A Megváltó szinguláris 
áldozata a legnagyobb áldozat: az ember létrejövésének évezre-
deken keresztül zajló, élő lények sokaságának megölésével járó 
elkerülhetetlen fejlődésének terhétől, az ősbűntől való megváltás . 
Az isteni liturgiában vett kenyér és a bor a Krisztus Jézus teste 
és vére33 és egyúttal a világ húsa (Merleau-Ponty) és az élet vivő-
árama .

Az evangéliumnak ezt a hallatlan horderejű és ritkán reflek-
tált vonatkozását Robert Spaemann teológiai és filozófiai szem-
pontból értelmezi: 

Mindegyre felróják a kereszténységnek, hogy beoltotta az embere-
ket bűntudattal. Ez annyira hamis, amennyire igaz. Ahol több a fény, 
ott jobban látszanak az árnyékok. Mindnyájan vetünk árnyékot. „Senki 
sem jó, csak az Isten”, szól az Újszövetség. De tudta ezt már egy év-
századokkal korábban élt görög filozófus, Anaximandrosz is, midőn azt 
írta: „Amiből keletkeznek a dolgok, oda térnek vissza elmúltukban is, 
az idő rendje szerint; mert büntetést fizetnek egymásnak a jogtalansá-
gért.” Anaximandrosz azt akarta mondani, minden létező olyan teret 
tölt be, amelyet mástól vett el. Már pusztán egzisztenciája által bűnös, 

31 Az állatáldozatok kritikája nemcsak a judaizmusban fogalmazódik meg, ha-
nem a görög kultuszokkal kapcsolatosan is megjelenik: a püthagoreusoknál, 
akik körében ez egészen az állatokkal való táplálkozás elvetéséig, a 
vegetarizmusig terjed. (Vö. Burkert, Walter: Weisheit und Wissenschaft. Studien 
Zu Pythagoras, Philolaos und Platon, H. Carl Verlag, Nürnberg, 1962, 167.)

32 Lehnert, Christian: Korinthische Brocken, Suhrkamp, Frankfurt, 2013, 186.
33 „az én testem […] az én vérem” (Mk 14,22–25) 
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és bűnéért azzal fizet meg, hogy valamennyi idő múltán ki kell ürítenie 
a helyét mások számára 34

*

A Szvjatoszláv Richterrel készült életút-interjú egy pontján a 
zongoraművész meghökkentő élményéről számol be: 

Egyszer egyedül mentem az erdőben, s hirtelen azon kapom magam, 
hogy egyfajta ősi ösztönből ordítani kezdek, mint valami vadállat. Ott 
voltam egyedül, és egyszer csak rrrsss! Auauauaua! Akár egy tigris, 
oroszlán vagy farkas. Egészen hirtelen jött, de gyorsan rájöttem, hogy 
furcsa dolgot művelek: mintha valami őserdőben kószáló állattá változ-
tam volna 35

Egy olyan kifinomult és szelíd embertől, mint amilyen Rich-
ter volt, különösen meglepő az animális agresszió ilyen váratlan 
és heves kitörése. Ám az ember és a zene előtörténetére tekintet-
tel korántsem teljesen érthetetlen. Az ilyen agresszió eredendően 
a küzdelem, a vadászat, a harc összefüggésében merül föl; maga 
a szó a latin aggredī (közeledni, támadni) igéből származik. Az 
archaikus világban centrális jelentőségű: 

A legnagyobb figyelmet és izgatottságot az agresszív magatartás 
váltja ki; ezért a rituális kifejezési formák között különleges szerepet kap 
a megjátszott agresszió: felemelt kezek, ágak, fegyverek és fáklyák len-
getése, dobbantás a lábakkal a támadásba és menekvésbe váltás során, 
összefont vagy kérlelő karok, letérdelés, térdre borulás – mindez sokszo-
rosan ismételve  […] Az ismétlésből fejlődik ki a ritmus; mivel akuszti-
kus jelek kísérik a mozdulatokat, zene és tánc jön létre.36 

Legnyilvánvalóbb ez a harci táncok esetében, ahol szolgálhat 
a küzdelmek hevességének megidézésére és indulatának leveze-
tésére, mint ahogy a felkészülésre, energiájának fokozására . 

A megszokott, hétköznapi mozgásformáktól két különböző 
irányba lehet eltérni: az egyik a rituális lassulás, a másik az ex-
tatikus gyorsulás felé vezet . A vadászat során éppúgy jelen van 
mindkettő, mint a vadászatot követő eseményekben: a vadak 
csak zajtalan, olykor a mozdulatlanságot közelítő mozdulatok-
kal közelíthetők meg, a kézifegyverekkel történő megtámadásuk 
pedig a lehető leggyorsabb és legnagyobb erőkifejtést kívánja. 
A szertartások hol fékezett, hol extázisig fokozott mozgalmas-
sága mimetikusan leképezi és rituálisan megismétli a vadászat 
mozgásmintázatait. Ezért is vált a tánc a rituális tevékenységek 
elengedhetetlen részévé, és maradt is meg annak, úgy az öröm-
ünnepek, mint a gyász szertartásai során . Így volt ez nemcsak a 
34 Robert, Spaemann: Erkölcsi alapfogalmak, Egyházfórum, Pécs, 2001, 104.
35 Richter, Szvjatoszláv: Írások, beszélgetések, Holnap, Budapest, 2003, 79.
36 Burkert: Homo necans, i. m. 32.
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természeti népek körében, hanem a közelmúltig a mi kultúránk-
ban is: számos 20. századi beszámoló szól arról, hogy a halotti 
torokon nemcsak a zene, hanem a tánc is része volt a siratásnak .

Sajnálatos módon a tánc a keresztény nagyegyházak szertar-
tásainak – az etióp kivételével – nem része; korábban csak né-
hány protestáns szektában, majd Amerika és Afrika kisegyházai-
ban éledt újjá. Jóllehet a biblikus hagyomány erős eleme. Sámuel 
könyve arról számol be, hogy „Dávid teljes erejéből táncolt az Úr 
előtt” (2Sám 6,19), a Zsoltáros arra biztat, hogy dicsérjük Istent 
„harsonaszóval, (...) hárfával és lanttal, dobbal és körtánccal” 
(Zsolt 150,3). Franz Rosenzweig zsidó vallásfilozófus fő művé-
ben arról ír, hogy „a hászid táncában Istent „minden végtagjával 
dicséri”. Így „a tánc az istentiszteletben, teret szétfeszítő taglejté-
seivel” van jelen .37

Ezért is érthetünk egyet Aldous Huxley-vel, aki szerint a ke-
reszténység hibát követett el, amikor hagyta teljesen szekulari-
zálódni a táncot, mivel a rituális tánc révén lehet „a legkönnyeb-
ben megismerni az istenit” .38 Ezzel a véleményével korántsem 
áll egyedül, mi több, egy Augustinusnak tulajdonított töredék 
árnyaltabban és erősebben érvel e mellett: 

Dicsérem a táncot, mert szabaddá tesz a nehéz dolgoktól, és mert 
azt, aki egyedül van, bevonja a közösségbe. Dicsérem a táncot, mert az 
egészséget és a szellem tisztaságát szolgálja, mert könnyeddé teszi a 
lelket. A tánc átváltoztatja a teret, az időt és az embert. Ezeket mind az 
agy, az akarat és az érzések által a szétesés fenyegeti. A tánc az egész 
embert követeli. Az embert, aki szíve középpontjában van lehorgonyoz-
va, oda, ahol nem rabja a szenvedélyeknek, embereknek és dolgoknak; 
oda, ahol nem rabja az elhagyatottság démonjának saját énjében. A tánc 
felszínre hozza a szabad embert, a könnyed embert, egyensúlyba hozza 
minden erővel szemben. Dicsérem a táncot. Ó, ember, tanulj meg tán-
colni! Különben nem fogják tudni az angyalok, mit kezdjenek veled a 
mennyben 39

37 Rosenzweig, Franz: Der Stern der Erlösung, III., Kaufmann, Berlin, 1930, 146.
38 Huxley, Aldous: Ends and Means, Chatto & Windus, London, 1937, 232., 235.
39 A Zentrum für Augustinus-Forschung, Julius-Maximilianus-Universität Würz-

burg állásfoglalása szerint Ágoston írásaiban nem lelhető fel: https://www.
augustinus.de/einfuehrung/86-texte-ueberaugustinus/193-tanz-und-tanzen-
bei-augustinus (Utolsó letöltés: 2018. 03. 20.)
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Andrea Grillo

A liturgikus-szentségi teológia születése  
és a „rituális cselekmény” kategóriája

Az üdvesemény értelmezései 
közül – ami nem más, mint a Názáreti Jézus, Isten fia megtes-
tesülése és húsvétja (szenvedés/halál/feltámadás) – a „rituális” 
értelmezés története kiemelkedően tanulságos. Ez már az értel-
mezés kettős jelzőjében – liturgikus-szentségi – is tetten érhető. 
Itt két olyan szakkifejezés jelenik meg, amelyeket a latin hagyo-
mány teológiai szempontból egyenlőtlen mértékben dolgozott 
ki: „a rituális tapasztalat” tartalmát ugyanis elvont fogalmakba 
tömörítette, olyannyira, hogy az már-már el is tűnt, és csak év-
századok elteltével, összetett újragondolási és átalakulási folya-
mat árán bukkant fel újra. E folyamat során megkérdőjeleződött 
e hagyomány mind „szubsztanciális”, mind „formális” arca. Bát-
ran állíthatjuk, hogy a kettős jelző – „liturgikus-szentségi teoló-
gia” – felvállalja a koherencia megteremtését egyrészről a teoló-
giai tartalmat illetően, hogy az üdvösség igazságát krisztológiai 
és ekkleziológiai szinten kommunikálja, másrészről viszont e ko-
herenciába a hagyomány által kialakított és felvett „rituális for-
mát” is belefoglalja, hogy a húsvéti misztériummal való alapvető 
kapcsolat megtapasztalható és kifejezhető legyen.

Ez akár történeti, akár strukturális szinten több tényező függ-
vénye, amelyeket itt most csak a főbb pontokra rámutatva tu-
dunk összegezni . Tényként kell elismernünk, hogy a latin teo-
lógiai hagyományban a Krisztus- és egyház-esemény rituális 
közvetítésének hosszú időszakát fokozatosan felváltotta a „tar-
talom szentségi közvetítésének” és a „forma kultikus ceremóni-
áinak” eltávolodása. Ebből a szentség olyan teológiája született 
meg, amely tökéletesen független volt a kultusszal kapcsolatos 
gyakorlati tudástól. Azt is hozzá kell tennünk: csak az első ér-
demelte ki, hogy teológiának nevezzék, míg a másodikra teoló-
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giai szempontból súlytalan, pusztán külsődleges gyakorlatként 
tekintettek. Ez az évezredes beidegződés a 9. századra megy 
vissza, és egészen a 19. században bekövetkező válságáig ural-
kodó volt. Ekkortól jelentkezik mind erőteljesebben az igény 
arra, hogy újra felfedezzenek egy „egységesítő tudást”. Ez a tu-
dás végül a II. Vatikáni Zsinat hatására kap ismét polgárjogot, 
mint „Krisztus és az Egyház misztériumának rituális felfogása”. 
Először a misztérium e felfogását és történetét körvonalazzuk, 
majd a most elmúlt évszázad fejlődésének tüzetesebb vizsgála-
tával folytatjuk, ami a II. Vatikáni Zsinat összegző megfogalma-
zásában éri el legteljesebb kifejeződését, s lesz az üdvesemény 
„rituális” újragondolásának vezérfonala . A keresztény rítus mint 
Krisztus és az Egyház közötti kapcsolat eredője, s így a kinyi-
latkoztatás és a hit alapjának része, úgy tűnik fel előttünk, mint 
a 19 . és a 21 . század közt végbement teológia-történeti átmenet 
egyik fő kiváltója és mozgatója: a jelenkori teológiának ennek fe-
lelős örököseként kell önmagára tekintenie.

Az ünnepelt esemény mint misztérium

Ahhoz, hogy a tanulmányunk címében szereplő két kifejezés – 
liturgia és szentség – kapcsolatának történetét felvázoljuk, min-
denekelőtt e szavak mögött rejtőző kérdések elméleti tisztázásá-
ra van szükség . Az üdvösség rituális értelmezésének történetét 
olyan előfeltételezés teszi kiváltképp összetetté, amely kezdetben 
nyilvánvaló volt, majd később eltűnt. Az utolsó száz év teológi-
ája pontosan ennek helyreállításán dolgozott. Mondhatni azért 
is annyira bonyolult ez a kérdés, mert elemien egyszerű előfel-
tételezésen nyugszik . Amikor a kultikus cselekmény feltételeit 
helyreállító teológiai vizsgálódás útját bejárjuk, az a legkorábbra 
visszanyúló hagyomány újraértelmezéséhez is világosságot ad . 
Kettős mozgás megy tehát végbe: a történelem újraolvasása se-
gít, hogy felfedezzük az üdvösség rituális értelmezését, egyide-
jűleg pedig a rituális cselekményben a hit elsődleges nyelvezetét 
ismerjük fel, amely itt és most megy végbe, s ez a felismerés még 
mélyebb és jelentőségteljesebb történeti megértést tesz számunk-
ra lehetővé.

A rituális cselekmény elméleti és tapasztalati újrafelfedezé-
se abban az új összefüggésben tudott elkezdődni a 18. század 
végétől, amit a modern liberalizmus és a nagy francia és ameri-
kai forradalmak teremtettek meg, s amit „nyílt társadalomnak” 
is nevezünk . Olyan új kulturális, társadalmi és politikai feltétel-
rendszerekről beszélünk, amelyek a szabadság, a lelkiismeret és 
a szubjektum újfajta megértését indítják el, s a teológiai hagyo-
mánytól is megkövetelik, hogy a rituális hagyományt újraolvas-
sa. Így bukkanhat felszínre e rituális hagyomány sajátos minő-
sége, amennyiben az a „hit gyakorlati megértése” és mélyebb 
„közösségi és kapcsolati” természete; ahol tapasztalat és kifeje-



zésmód mélyen kapcsolódnak, köszönhetően a verbális és non-
verbális nyelvezetek különbözőségének. Ez az újrafelfedezési és 
helyreállítási folyamat Európában a 19. század első felében indul 
meg A . Rosmini és P . Guéranger prófétai meglátásainak köszön-
hetően. E században lassanként terjedőben van egy olyan látás-
mód, amely azonban csak X. Piusz pápasága alatt és a Liturgikus 
Mozgalom szervezettebb kibontakozásával, a 20. század első két 
évtizedeiben nyer hivatalos formát . Az új teológiai értelmezések 
és rituális gyakorlatok útkeresése során fedezik fel a liturgikus 
és szentségi hagyomány történetét: ennek hatására születik meg 
az igény olyan új liturgikus formákra, amelyekkel hűbben és 
szervesebben lehetne a húsvéti misztériumot ünnepelni . A tör-
ténelem új teológiai megközelítése mellett a kísérletezőkedv is 
ébredezik ekkor: szó és gesztus, idő és tér, a liturgikus ünneplés 
szolgálattevői és gyülekezet közti egyensúlyain is új módokon 
kezdenek dolgozni .

Ez az újraértelmezési folyamat a II. Vatikáni Zsinaton jut hi-
vatalosan is fordulóponthoz. Benne ugyanakkor több új egyházi 
irányzat is összetalálkozik, s a hagyomány új módon való értel-
mezése is itt veszi kezdetét. A Sacrosanctum Concilium szövegébe 
nemcsak a Liturgikus Mozgalom, hanem a biblikus, patrisztikus 
és ökumenikus mozgalom is utat talál: ezek együttesen, a „for-
rásokhoz való visszatérésen” keresztül akkorra már majd’ egy 
évszázada alakították a hagyomány és a doktrína felfogását. 
Ugyanakkor épp a liturgiáról szóló zsinati konstitúció, amely 
1963 decemberében mintegy ünnepélyesen megnyitja a zsinati 
szövegalkotást, állítja fel az „aktív részvétel” minden megke-
reszteltre vonatkozó követelményét, s alapozza meg a hagyo-
mány „rituális megértését” .

A II. Vatikáni Zsinat fejleményeként két igény erősödött meg. 
Egyrészt már rögtön a Sacrosanctum Concilium jóváhagyását kö-
vető hónapokban körvonalazódott a liturgikus reform feladata, 
ami végül lehetővé tette, hogy már nemcsak a klerikusoknak és 
szerzeteseknek, hanem az egész keresztény közösségnek hozzá-
férése legyen a kultikus tevékenységhez . Másrészt az is világossá 
vált, hogy egy ilyen liturgikus reform szükségképpen magával 
hozza a szentségekről szóló egyházi tanítás és az egyházi iden-
titás gyökeres és igényes megújítását. Ez vezetett el aztán azok-
hoz a feszültségekhez, amelyek az utóbbi két évtizedben mind 
az egyházi tanítást, mind az egyházfegyelmet megjelölték, akár 
nosztalgikus kísértések, akár előremenekülés formájában. Ezek 
a feszültségek a történelmi folyamatok és az egyházi emlékezet 
megértésének hiányából fakadnak, s épp ezért szentelünk most 
nekik külön figyelmet.
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A teológiai tartalom és a rituális forma  
az egyház kétezer éves történetében

A fentebb már elővételezett fejlődés fényében az egyházi ha-
gyomány rituális hermeneutikáját úgy olvashatjuk újra, hogy az 
megszabadulhat attól a hozzá nem illő, erőltetett látásmódtól, 
amely főleg a 2. évezredben vált szinte kötelezővé a latin teoló-
giában . Az egyházi hagyomány rituális cselekménnyel és annak 
teológiai jelentőségével kapcsolatos gondolkodási mintáinak 
megfeleltethető történelmi korszakokat különíthetünk el egy-
mástól. Ezeket itt vázlatosan mutatjuk be.

(A kezdetek modellje) A születő egyház számára a Krisztusban 
megvalósuló üdvösség hirdetése és annak rituális – főleg ke-
resztségi és eukharisztikus – formája szétválaszthatatlanul ösz-
szefonódnak. A keresztség fürdője és az eukharisztikus lakoma 
az a kapott és továbbadott forma, amelyben megvalósul az Úrral 
való személyes és közösségi kapcsolat az egyházban . A rituális 
cselekmény és a fogalmi tartalom közvetlen, mesterkéltség nél-
küli formában találkoztak, így biztosítva a forma és tartalom köl-
csönhatását, amit a cselekmény és az elbeszélés hordozott. Egy 
olyan „elvont tudás” hiánya, amely rátelepedhetett volna a gya-
korlatra, a cselekvést a tudás alkotó mozzanatává tette. A rituális 
cselekmény és a teológiai jelentés egymásból eredtek mint rituá-
lis és spirituális kultusz. Az első keresztény nemzedékeknek ez a 
hozzáállása – amihez a későbbi modellek mérhették magukat, s 
amelybe a maguk új és ésszerű igényeit is beépíthették – lehetővé 
tette, hogy szorosan tartsák magukat a „regula fidei”-hez, ami 
persze nem akadályozta, hogy a Mediterraneumban kialakuljon 
egyfajta rituális sokféleség . A hit egysége és a rítus sokfélesége: 
ez volt a „szentség” és a „liturgia” őseredeti formája. Az utolsó 
vacsora különféle elbeszélései, a keresztségre való többféle uta-
lás, a páli, péteri vagy jánosi értelmezések adják a „rituális her-
meneutika” kiinduló modelljét; a későbbi korok aztán pontosan 
erre építik a maguk sajátos fejlődését.

(A patrisztikus modell) Ezzel az eredeti megközelítéssel áll-
nak folytonos viszonyban az egyházatyák, legalábbis a 6. száza-
dig, amikor gazdag biblikus és kulturális értelmezési eszközö-
ket is bevonnak . Az üdvösséget a kultusz rituális cselekménye 
által közvetített valóságként gondolják el. Ebben az a legfigye-
lemreméltóbb, amit Gerken a „kép teológiájának”, Mazza pe-
dig „tipologikus módszernek” aposztrofál. Ezekkel a szavakkal 
olyan érzékelési és érvelési eljárásmódot írnak le, amely elsősor-
ban nem „fogalmi közvetítésre” támaszkodik, hanem az „ábrá-
zolást” és az „ontológiai részvételt” használja érvelésének alap-
jaként . Ambrusnál, Ágostonnál, Aranyszájú Szent Jánosnál vagy 
Damaszkuszi Szent Jánosnál a fogalom sohasem önálló szereplő, 
a szentségről szóló tudást náluk nem lehet „esszenciális” vagy 

 a liturgikus-szentségi teológia születése ... 43



„szubsztanciális” módon megalkotni . A megértés szempontjából 
kulcsszerepet játszik a kép, és a cselekmény ad hozzáférést a fo-
galomhoz. A szentségi teológia eme fejlődési szakaszában még 
nyoma sincs a cselekvés fogalommá szűkítésének.

(A középkori modell) A középkori modell már a 9 . században 
tetten érhető, s az első „Krisztus testéről és véréről” szóló érte-
kezésekben (Paschasius Radbertus és Ratramnus) új látóhatár 
nyílik. Ez a „szentségi tudás” már különbözik a régiektől, s bár 
ugyanazokat a bibliai helyeket idézi, mint az egyházatyák, meg-
kezdődik egy olyan folyamat, amelyben látható és láthatatlan, 
szükségszerű és esetleges olyannyira elkülönülnek, hogy a te-
ológia terében csak a láthatatlan és a szükségszerű kap helyet. 
Mindez egy, a rítusok és szimbólumok által felettébb uralt kul-
túra kontextusában megy végbe: ebben az összefüggésben le-
hetővé vált egy olyan formális tudás kifejlődése, amelyet aztán 
az Universitas és a „quaestiones disputatae” kereteiben visznek 
tökélyre. Itt a szubsztancia és a szükségszerűség logikája addig 
megy, hogy aláássa a láthatóság és esetlegesség jelentőségét. 
Ily módon a fogalmon keresztül közvetlen hozzáférésel bírnak 
a jelentéshez, s ehhez képest mindazt, ami látható és esetleges, 
azt a járulékosság és ünnepélyesség territóriumára száműzik. 
Ebben az összefüggésben születik meg a strukturális különb-
ség a „krisztológiai és ekkleziológiai jelentésre” szóló teológiai 
kompetencia és a „kultusz” között, amelyet pedig „igazság cse-
lekedeteként” (mint a törvénynek való engedelmesség) és „cere-
móniaként” értenek, s egy más intézmény kereteibe helyezik . A 
szubsztancia és a szükségszerűség a teológiához tartoznak, míg 
a járulékos és a szokás a jámbor és intézményes cselekvés rend-
jébe tartoznak. Ez az elméleti különbségtétel olyan gyakorlati el-
távolodáshoz vezet, amely a praxis jelentésének teljes elszigete-
lődését eredményezi. A modern kor ezt az örökséget veszi át a 
középkortól .

(Az újkori modell) Attól a pillanattól, hogy a Firenzei Zsinat 
először emeli tanítóhivatali szintre minden egyes szentségnek a 
forma-matéria-kiszolgáltató szempontjai alapján való kifejtését, 
a szentségi teológia kultúrája erőltetett és évszázadokig vissza-
fordíthatatlan átalakuláson megy keresztül . A Trentói Zsinat tu-
lajdonképpen megmarad ebben a keretben, amikor az ellenrefor-
mációt és a katolikus megújulást elgondolja, s bár ennek határait 
és hiányosságait is megállapítja, mégsem tud kitörni belőle, „a 
tanítás és praxis apológiájának” eltúlzott gondja miatt. A mód, 
ahogyan az újkori egyház a középkori szentségi teológia alapel-
veit és szempontjait alkalmazza, a liturgia és a szentségek egyre 
pontszerűbb, mechanisztikus, individualista felfogásához vezet. 
A Trentót követő gyakorlat és gondolkodás ennek jegyeit viseli 
magán. Ez hozzájárul majd a fogalom/érzelem, valamint cselek-
vés/végrehajtás közötti strukturális szakadáshoz. Az imádság 
formái és a hit formái oly mélységesen elkülönülnek, hogy így 
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egyrészt elsősorban az egyéni vallásosságot táplálják, ugyanak-
kor a papságnak fenntartott rituális cselekvés és a nép jámbor 
passzivitása közti klerikális szakadást is elmélyítik .

(A késő újkori modell) A késő újkori modellt feloldhatatlan fe-
szültségektől terhes. Egyrészről formálódóban van a „katolikus 
kultúra”, amely a hagyomány helyes értelmezésének kizáróla-
gos igényével lép fel, és semmiben nem érzi magát az őt körülve-
vő kultúra adósának. Hajlíthatatlan gondolkodása nagy részben 
rögeszmésen fixálódik a szentségek és a kultusz „tridenti formá-
jának” megőrzésére, mert magának a katolicizmusnak lényegi 
jellemzőit látja ezekben. Ezzel egyidőben, először csak búvópa-
tak módján, majd mind erőteljesebben megszületik az a sejtés, 
hogy a liberális államban a hit túlélésének feltétele a premodern 
stílushoz való visszatérés volna. Ez a feltevés a „közösségi” 
hangvétel és „a gyülekezet rituális formájának” újrafelfedezésé-
re is hajlott, ami különös feszültségben állt a tridenti forma által 
akaratlanul is előmozdított individualizmussal. A késő modern 
fejlődés harmadik összetevője a „világiasító” irányvonal, amely 
a szentséget és kultuszt a hitben és szeretetben élt életre váltja 
át. E három összetevőből bármelyik szövetségre léphet a másik-
kal, akár taktikai, akár stratégiai megfontolásból. Előfordulhat 
tehát, hogy felfedezik a liturgiát mint az egyház minden más 
tevékenyégének „csúcsát és forrását” (culmen et fons), de ez a 
liturgia aztán az egyén „vallásos” gyakorlatainak formáját, vagy 
épp a kifelé végzett tevékenység „kommunionális” formáját, de 
az is lehet, hogy az „egzisztenciális és/vagy spirituális” liturgia 
formáját ölti. Ilyen összefüggésben a szentségi hagyományt a pe-
remre szorulás fenyegeti, mert azt a liturgia leszűkítő megérté-
séhez kötik .

Jelenkori újraértelmezési kísérletek s azok 
egyházi és kulturális összetevői

Ennek az összetett fejlődésnek a fényében s a szentségi és litur-
gikus teológia jelenkori állapotát tekintve elmondhatjuk, hogy a 
teológus-társadalom gondolkodásában szemmel látható a hala-
dás, méghozzá egyáltalán nem egyetlen irányba! Ehhez azonban 
csak részben társul a teológiai gondolatok megfelelő lelkipászto-
ri és spirituális kidolgozása. Úgy tűnik, hogy „Krisztus testének” 
tapasztalata – amely nem más, mint az egyházi élet létállapo-
ta, mint az Atyával a Fiú által a Szentlélekben megélt közösség 

– továbbra is erős hasadtságot mutat: egyik oldalon a teológiai 
fogalomalkotás és a vallásosság közvetlen érzelmi tapasztalata, 
másikon pedig a liturgikus cselekmény, a non-verbális nyelvezet 
és a testi cselekvés által közvetített erő. Épp az alaposabb reflexió 
tudta felszínre hozni és új fényben megmutatni ezeket a proble-
matikus kérdéseket .
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(A liturgikus cselekmény) Bár a skolasztika és a modernitás fej-
leményeként a „cselekmény” szerepe a teológiai figyelem pere-
mére szorult, két 20. századi teológiai irányzat hatására azonban 
újra nagy jelentőségre tett szert: egyrészt Odo Casel elmélete a 
„kultusz misztériumáról” újra közelítette és kapcsolatba hozta 
Isten cselekvését és az ember cselekvését, mégpedig a hagyomá-
nyos „jel” és „ok” újraértelmezésével, amelyeket „szimbólum-
nak” és „misztériumnak” aposztrofált . A Mysterientheologie szü-
letésével a húszas években olyan közelítés kezdődik, amely már 
nem szétválasztja, hanem egyesíti a tartalmat és a formát, Isten 
és ember cselekvését, megszentelődést és kultuszt. Másrészt ez-
zel egyidőben Romano Guardini a liturgia olyan elméletét, vala-
mint az eukarisztikus és szentségi teológia olyan átgondolását 
dolgozta ki, amelyben a „cselekvés” minősége központi szerep-
hez jutott, szemben minden intellektualizáló vagy szentimentá-
lis leegyszerűsítéssel. E két elméleti megalapozás, bár más for-
rásokból fakadtak, s más következtetésekre jutottak, alaposan 
hozzájárultak, hogy a szentségek teológiáját a liturgiával szoros 
összefüggésben írják újra. Hatásuk évtizedek múltán is tetten ér-
hető, úgy a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciójában, mint a 
nyolcvanas évektől kibontakozó teológiai irányvételekben, ami-
nek egyik legavatottabb szószólója Louis-Marie Chauvet.

(Non-verbális nyelvezetek) A cselekvés visszaszerzett központi 
szerepét a Kultmysterium és a „kultikus cselekmény” fogalmak 
közvetítik, amelyek a hagyomány „jel”- és „ontológiai” hangsú-
lyát áthelyezik, s inkább a „szimbolikus megismerés” és a „totá-
lis gondolat” lesznek a megértés központi kulcsai . A cselekvés 
központba való visszakerülése azt is megváltoztatja, ahogyan a 
liturgikus-szentségi „kommunikációt” elgondoljuk . Ha a szent-
ség megértése „per ritus et preces” történik (SC 48), akkor a ritu-
ális cselekmények és az imádság szavai a teológia szempontjából 
döntő szerepet visznek. Ezért a nyelvezet szerepe jelentősen ki-
tágul, s olyan kódok is fontos szerepet kapnak, amelyek „kül-
sődleges mivoltát” új szemmel kell nézni: az addig „a lélek érzé-
sének” tulajdonított első helyre – amit még 1947-ben a Mediator 
Dei is elismer – a non-verbális nyelvezet lép, amit a II. Vatikáni 
Zsinat ugyancsak elfogad. Ezt a non-verbális nyelvezetet hor-
dozzák az ún . rubrikák . (A rubrikák a liturgikus könyvekben a 
liturgia konkrét végzési módjára vonatkozó előírások, amelye-
ket régen pirossal [latin ruber] szedtek.) Ebben az értelemben a 
teológiai intellektualizmus hagyományos nézőpontja a feje tete-
jére áll: az ünneplésben használt nyelvezetek nem pusztán kife-
jezik a keresztény ember „nyelv előtti” tapasztalatát, hanem épp 
hogy strukturálják ezt a tapasztalatot, ami pontosan a közösségi 
és egyéni kifejezésmódban érlelődik. A „nyelvészeti fordulat” – 
vagyis annak meghaladása, hogy a nyelvet pusztán eszközként 
gondoljuk el – utat talál a szentségi teológiához, s annak hangsú-
lyait is mélyen megváltoztatja .
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(A testi közvetítés) A cselekvés és a nyelvezetek újrafelfedezése 
azt is magával hozza, hogy a „test” szerepe is felértékelődik a 
keresztény tapasztalatban . A Krisztussal való kapcsolat „testi” 
kapcsolat: ez igaz a krisztológiára, amely a Feltámadott testében 
találja meg közvetítőjét, és az ekkleziológiára, amely az egyházat 
„Krisztus testeként” érti. Ez az összetett viszony Krisztus valósá-
gos és misztikus teste között nem tűr el olyan teológiai fejtege-
tést, amely pusztán fogalmakra és érzületre alapoz . A szentség-
nek mint „testi jelenségnek” az újrafelfedezése egyáltalán nem 
másodlagos gondolkodásbeli és gyakorlati erőforrásokat hor-
doz. Egyrészről megköveteli az olyasfajta dualizmusok megha-
ladását, mint a „szubsztancia/akcidens” vagy a „lényeg/haszon”. 
Másrészről olyan „gyakorlati formát” igényel, amely egyfajta 
elemi minőségben gyökerezne, amelyben kezdet és vég, eredet 
és eszkaton formát öltenek és adnak . A testi közvetítés tehát nem 
pusztán a tartalom adottsága, hanem a forma feltétele. Ez egybe-
esik a testi cselekvés és a „non-verbális”, s épp ezért nagyon is 
testi nyelvezetek felértékelődésével.

Ezek a fejlemények az alapokat érintő változásokat szülnek 
abban a két hagyományos diszciplínában, amelyek az egyház ri-
tuális cselekvését tárgyalják. A következőkben az előző évszázad 
teológiájának fejleményeit vesszük szemügyre .

(A szentségi teológia) Itt kettős jelenség tanúi vagyunk: egy-
részt, többek közt a protestantizmussal való ökumenikus érint-
kezés feléledésével kialakult a szentségek „analogikus szem-
lélete”, ami az „eredeti szentségtől” (Krisztus) kiindulva, az 
„alapvető szentségen” (egyház) keresztül jut el „szoros értelem-
be vett szentségig”. A szentségnek ez az analogikus fogalma, 
amelyet főleg Krisztushoz és az egyházhoz kapcsolnak, s amely 
a „hét szentségről” szóló tanításnak van alárendelve, a szentsé-
gek teológiai súlyának növekedéséhez vezetett ugyan, de ezzel 
elvontabb, formálisabb fogalmisághoz jutunk, amely eltávolo-
dik az érzékelhető, testi közvetlenségtől. Ehhez az irányzathoz 
társul a szentségnek olyan újraértelmezése, amelynek kulcsa a 
„testi, szimbolikus, nyelvi közvetítés”, ami viszont újraszőtte a 
kapcsolatot a liturgikus hagyománnyal, és friss figyelmet fordí-
tott a rituális formára. 

(A liturgikus teológia) Új diszciplínaként már megszületésével 
is jól mutatja, hogyan ölt alakot a korábban láthatatlan „liturgi-
kus kérdés”. De ez a teológiai tudományág, bármilyen újkeletű 
legyen is, ugyancsak kettős irányulást mutat, ami a ressourcement 
fogalmának kettős értelemzéséből fakad. Magától adódó jelenté-
se a „liturgia forrásaihoz való visszatérés”: ebben az értelemben 
a liturgikus teológia remek lehetőség, hogy a liturgikus forrás-
anyagok közt kutakodva felszínre hozzunk ősi, eredeti jelenté-
seket . Van azonban a ressourcement kifejezésnek egy nehezebb 
olvasata, ami a liturgiához mint forráshoz való visszatérést ré-
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szesíti előnyben: ebben az esetben a rituális cselekmény verbá-
lis és non-verbális összetevőivel együtt lesz a teológiai megér-
tés, a lelkipásztori törekvés és a spirituális ihletés forrása. Bár a 
ressourcement első, klasszikusabb jelentését sem szabad elfeled-
nünk, mégis egyértelmű, hogy ha e második olvasat mentén ha-
ladunk, akkor a liturgia ma nagyban hozzájárulhat a szentségek 
teológiájának kidolgozásához .

Új egyensúly liturgia és szentségek közt –  
a szisztematikus újraértelmezés távlatában

A Sacrosanctum Concilium által támasztott kihívás a szentségek 
és a liturgia teológiájának megújítása volt. Ez a megújítás lénye-
gében abban áll, hogy a keresztény rítus új fogalmát vezeti be, 
amely meghaladja annak „puszta külsődleges ceremóniaként” 
való elgondolását, s ezt a megújuló antropológiai és fenomeno-
lógiai kultúrára, valamint a cselekvéselméletre és a lingvisztikai 
fordulatra támaszkodva teszi . Hogy ennek az új megközelítési 
módnak mik lesznek a következményei, még nem világos. Itt 
néhány olyan jelentősebb nézőpontot tudunk kiemelni, amelyek 
segítenek, hogy a régi kategóriákat új fogalmakra fordítsuk le . 
Ezzel az a célunk, hogy olyan „új egységet” hozzunk létre, amely 
túl van az időközben veszélyes szembenállásokká fajuló klasszi-
kus megkülönböztetéseken .

(Új egység krisztológia és ekkleziológia között) A klasszikus teo-
lógia nem rendelkezett szoros értelemben vett ekkleziológiával: 
a krisztológiát rögtön a szentségekről szóló traktátus követte. Az 
egyházi dimenzió bevezetése, mint Krisztus és a szentségek kö-
zötti közvetítő, új polarizáció számára nyitott teret, amely a ta-
pasztalat fókuszát külsőségekről az „egyházi formára” vitte át. 
Valójában épp a szentségben, annak elválaszthatatlan külsődle-
ges és szociális vonatkozásában találkozik Krisztus és az Egyház 
a legradikálisabban. A szentségek külsődlegessége illesztési és 
kritikai alapelvet jelent Krisztus és az ő egyháza közti közelség-
ben, s nem pusztán egy gondolkodási vagy hitaktus által garan-
tált összefüggés következménye .

(Új egység szentség és áldozat között) Az új kategóriák a szentsé-
gi teológia keretein belül is új és mélyebb egység megteremtését 
célozzák. Ezt az egységet korábban bizonyos megkülönbözte-
tések hozták létre. Ilyen volt főleg a „megszentelődés” és „kul-
tusz” közti különbségtétel, ami az eukarisztia kontextusában a 
„szentség” (megszentelődés) és az „áldozat” (kultusz) nevet vi-
selte . Az évszázadok során e megkülönböztetések ellentétekké, 
szembeállításokká merevedtek, nemcsak az egyes hívő, hanem 
az egész egyház tapasztalatában, de az egyes egyházi hagyomá-
nyok között is. Ezek a szakadásokba torkolló megkülönbözteté-
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sek magának az egyháznak a létére és a Krisztussal való kap-
csolatra nézve jelentettek fenyegetést, hiszen véget vetnek egy 
kapcsolatnak, megtörik azt, s így továbbadhatatlanná teszik . 
Kultusz és megszentelődés új egysége mindkét dologról új ta-
pasztalatot feltételez, s az egyház és egyházak kiengesztelődésé-
nek tapasztalatához is utat nyit .

(Új egység belső és külső között) Ez a folyamat külső és belső új, 
még mélyebb egységét is magában foglalja . A szentséget mindig 
„rítusok és imák” közvetítik, mindig kultikus aktus, nem csak ke-
gyelmi ajándék. Ezért is éltető eleme a látható és láthatatlan köz-
ti összefonódás, amelyben a belső külsővé, a külső pedig belsővé 
válva adja magát . A szentség igazságát nem egy a hit által meg-
alapozott intellektuális reflexióra bízzuk, hanem „gyakorlatra”, 
„cselekvésre”, „nyelvezetek” egész sorára, amelyek strukturálisan 
is egy jelentéssel teli külsőséget és a külsőség számára adott jelen-
tést feltételeznek . A Sacrosantum Concilium szerint ez az a „sokfor-
májú” jelenlét, amellyel Krisztus jelen van egyházában . Nemcsak 
az actuosa participatio, hanem az egész ünneplő közösség, sőt az 
összes tagjának szükséges ars celebrandi újrafelfedezése a feltétele 
annak, hogy az egyház mint papi közösség legyen felismerhető, és 
így is ismerjen magára (Lumen Gentium 11) .

(Új egység gyülekezet és szolgálattevők között) A teológia a rég-
re visszanyúló latin hagyomány örököseként sokáig az egyház 
hierarchikus értelmezésére szorítkozott, amelyben a „societas 
perfecta” annak „klerikális formájára” szűkült. Így a szentség 
megmaradt ugyan mindenkinek szóló adományként, ugyanak-
kor annak kiszolgáltatása és az azt övező rituális cselekmények 
végzése szétválasztás és osztozkodás logikájába laposodott el. 
„A bal kéznek ezt a sebét” – vagyis „Krisztus testének megosz-
tottságát a kultikus cselekményben” (Rosmini) úgy haladhatjuk 
meg, ha a liturgiát „az egész egyházi test közös nyelveként és 
cselekvéseként” fedezzük fel újra, s ez az „ünneplő gyülekeze-
tet” mint Krisztus Testének teljes képét és elsődleges megvaló-
sulását rajzolja ki számunkra . Az úton, amelyen visszaszerez-
zük külső és belső, megszentelődés és kultusz, krisztológia és 
ekkleziológia egységét, elengedhetetlen előfeltételként jelentke-
zik a szolgálati papság fogalmának kitágítása: nemcsak férfiak, 
hanem nők megbízása fajsúlyos liturgikus feladatokkal.

(Fehérváry Jákó fordítása)
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Povedák István

Keresztes újpogányok  
és életfás keresztények?

Kísérlet a kortárs pogányság rítusainak elemzésére

Bő évtizede, szinte a semmiből 
robbant be a hazai vallási közbeszédbe az újpogányság fogal-
ma. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia épp tíz éve, 2009. 
szeptember 19-én kelt, Az Egyház élő hitével összhangban című 
körlevele az ún . ősmagyar szinkretizmust mint a nemzeti öntudat-
ra ébredés vadhajtását értelmezte, veszélyesnek, megtévesztőnek és 
tudománytalannak bélyegezve az idetartozó személyeket, ideo-
lógiákat és mozgalmakat. „Ilyenek pl. a »Jézus, pártus herceg«-
elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar val-
lás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése . Olykor még 
a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják 
arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék.”1 Hogy mi lett a kör-
levél hatása, megoldotta-e a helyzetet, eltántorított híveket az 
ősmagyar-keresztény vagy újpogánynak nevezett vallási irány-
zattól, avagy inkább nevezett irányzat híveit távolította el a ka-
tolikus egyháztól, nehéz lenne megválaszolni . Látjuk, hogy az 
újpogány kifejezést már-már becsmérlő szitokszóként hasz-
nálják sokan és társítják a körlevélben is előforduló hamis, fé-
lelmetes, megtévesztő, kártékony, szektás fogalmakkal, szájuk 
sarkában lefitymáló mosollyal. Jelen sorok írója is több egyházi 
szervezet és szerzetesrend meghívására tartott ismertető előadá-
sokat, amelyeket követően a hozzászólások között gyakran ke-
rültek felszínre ambivalens, már-már paradoxnak tűnő reakciók. 

1 https://regi.katolikus.hu/cikk.php?h=1386 (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

A kutatást az EFOP–3.6.2–16–2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenn-
tartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, inno-
vációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyar-
ország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.
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Templomba járó meglett urak kérdezték gyakran felháborodva, 
hogy „Badiny Jóst én is olvasom, akkor én is újpogány lennék?” 
A válasz nyilvánvalóan nem, a kérdés ugyanakkor egyértelműen 
rávilágít arra, mennyire összetett a megélt vallásosság, mennyire 
nem csak a hivatalos tanokból építkezik, továbbá arra is, hogy az 
újpogány kifejezés mögött valami homályos, elrettentő tartalom 
áll, de hogy az mi pontosan, a körlevélből nem derül ki egyértel-
műen. Habár az elmúlt tíz év során több kötet és tanulmány is 
megjelent a témáról,2 arra az egyszerűnek tűnő kérdésre, hogy 
mit jelent ma Magyarországon újpogánynak lenni, hol vannak a 
határai, továbbra sem könnyű megadni a választ.

Több dolgot azonban biztosan tudunk, ami pont tudatlansá-
gunkat erősíti: nem egységes és nem is mindig újpogány az, amit 
annak bélyegeznek, sőt, a legfontosabb áramlatai nálunk nem is 
a vallási megújulásban gyökereznek. Nem lehet egy jelző alatt 
minden kortárs pogányságról beszélni, hiszen más Nyugat-Eu-
rópában, mint Keleten, az Egyesült Államokban, vagy épp nem 
keresztény kultúrkörben . Ahogy létezik a többféle modernitás,3 
úgy létezik többféle újpogányság, akár nemzeti kereteken belül 
is. Az egyes variánsok között pedig néha több az eltérés, mint a 
hasonlóság . Nehéz tehát makroszinten elemezni a jelenséget és 
így következtetéseket levonni . Válaszokat talán legjobban olyan 
rítusok alapján kaphatunk, amelyeket a kívülállók újpogánynak 
tartanak . Az ilyen rítusok során ugyanis tömegesen vonulnak 
fel ideológiák, ideológusok és szimbólumok, az ilyenkor végzett 
sűrű megfigyelés4 pedig egyszerre tárhatja fel az újpogány jel-
lemzőket, „teológiát” és gyakorlatot. 

Tanulmányomban két példán keresztül szeretném bemutatni, 
mennyire összetett az a jelenség, amit újpogányként aposztrofál-
nak. Az első, a Magyarok Országos Gyűlése, amely céljai alapján 
ugyan nem mutat rokonságot a kortárs pogánysággal, ám szakrá-
lis rítusai során mégis feltűnnek ilyen ideológiák és gyakorlatok. 
Másodikként egy lokális, szimbolikájában a püspökkari körlevél 
szinte minden elemét felsorakoztató, szegedi emlékhely rítusait 
elemzem . Fontos kiemelni, hogy tanulmányom a kulturális antro-
pológia szempontjait maga előtt tartva íródott, azaz a megértés és 
elemzés mellett semmiképpen sem célja a bírálat vagy minősítés.
2 Povedák István – Szilárdi Réka (szerk.): Sámán sámán hátán  A kortárs po-

gányság multidiszciplináris vizsgálata, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Cso-
port, Szeged, 2014; Hubbes László – Povedák István (szerk.): Már a múlt sem 
a régi… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése, MAKAT Modern 
Mitológiakutató Műhely – MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Sze-
ged, 2015; Povedák István – Hubbes László (szerk.): Tapasztalatból hallottam… 
Alternatív világképek, összeesküvés elméletek, MAKAT Modern Mitológiakutató 
Műhely, Szeged, 2018.

3 Erről lásd Niedermüller Péter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zombory 
Máté (szerk .): Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális 
világban, L’Harmattan, Budapest, 2008.

4 Geertz, Clifford: Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez, in Vári And-
rás (szerk .): Misszionáriusok a csónakban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 
13–61.
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MOGY 

A Magyarok Országos Gyűlése (MOGY) rendezvényt a 2008 no-
vemberében a „nemzet hosszú távú fennmaradása érdekében” 
létrehozott civil szerveződés, a Magyarok Szövetsége szervezte 
2009–2012 között Kunszentmiklós-Bösztörpusztán, 2013-ban a 
szomszédos Apajpusztán, majd öt év kihagyás után – immár az 
Országos Baranta Szövetség rendezésében – 2018-tól az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A rendezvény megal-
kotói szándékuk szerint „az ország valaha volt legnagyobb tár-
sadalmi, kulturális, hagyományőrző rendezvényét és magyar 
termékek vásárát”, egy olyan alkalmat kívántak teremteni, mely 
„a felszabadult, kötetlen kikapcsolódás mellett ideális hely […] 
mindazok számára, akik újra szeretnék átélni a nemzet közös-
ségteremtő erejét, akiknek fontosak a hagyományaink, kultú-
ránk, történelmünk mélyebb megismerése, és akiknek fontos a 
nemzet jövője”.5 A rendezők információi szerint az első MOGY 
2009. augusztus 21–23. között nagyjából 180 ezer embert mozgó-
sított, 2011-ben hozzávetőlegesen 140 ezer fő látogatta meg, de 
az utóbbi két évben is több tízezer résztvevőt említenek. Habár 
az esemény elsősorban nem vallási rítusként került be a köztu-
datba, és médiareprezentációja is sokkal inkább hagyományőrző 
fesztivált jelenít meg, a MOGY három napja során a vallási rítu-
sok is központi szerepet játszanak . 

A MOGY alapvetően kétféle rítusnak ad helyet: hagyomány- 
és identitásőrző, valamint szakrális rítusok. Előbbiekről – jelen 
írás jellegéből fakadóan – röviden elmondható, hogy a szerte-
ágazó programok alapvetően a magyar autenticitásra utalnak és 
a magyar identitás megtartása köré épülnek, ezt próbálják erősí-
teni a tágan értelmezett „magyar kulturális örökség” megjelení-
tésével. Ahogy az utóbbi években országszerte terjedő kézműves 
vásárok majd mindegyikénél megszokott, ennek során is elsősor-
ban a természetes anyagokra (vesszőből, fából, gyapjúból, bőr-
ből készült tárgyak) helyezik a hangsúlyt, és tárgykultúrájában 
a magyar történelem egy-egy periódusához kötődő motívumok 
dominálnak. Ilyenek a honfoglalás előtti korszakot reprezentá-
ló készlet (pl . íjak, ostorok, sámándobok), valamint a Trianoni 
békeszerződést elutasító szimbolikájú (pl. nagy-Magyarország), 
zömében székely-magyar „rovásírással” díszített tárgyak.6 Elen-
gedhetetlen ideológiai kelléknek számítanak a magyar történel-
met az akadémiai történetírás nézőpontjától gyakran eltérően ér-
telmező történelmi előadások és az ilyen könyvek vására. 

A MOGY szakrális rítusainak jellege az évek során ideoló-
giailag jelentős változáson ment keresztül. Ez egyrészt annak 

5 http://www.magyarokszovetsege.hu/content/az-orszag-legnagyobb-
szabadteri-talalkozojat-szervezi-boesztoerpusztan-magyarok-szoevetsege 
(Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

6 Ennek legjobb elemzéseit Sándor Klára munkássága adja (Sándor Klára: A 
székely írás nyomában, Typotex, Budapest, 2014).



tudható be, hogy az eltérő helyszín minden esetben eltérő szak-
rális tereket is eredményezett, ahol jellegében, méretében eltérő 
szakrális rítusok rendezhetők. A szakrális jellegű rítusok között 
a történelmi egyházakhoz kötődők 2013-ig egyre nagyobb teret 
szereztek maguknak, majd 2018-tól eltűnni látszanak. Eleinte fő-
ként a református egyház volt aktív, de 2010-ben már több ezres 
zarándoklatot indítottak a Magyarok Szövetsége egyik közis-
mert tagjának, Papp Lajos szívsebész professzornak a vezetésé-
vel a Bösztörpusztától néhány kilométerre lévő Szent Jobb Lator 
kápolnába, Bábel Balázs római katolikus kalocsai érsek szentmi-
séjére. 2012-ben a MOGY előzetes reklámjain és hivatalos beszá-
molóiban pedig már központi helyet foglalt el Böjte Csaba feren-
ces szerzetes jelenléte és előadása. A keresztény hagyományhoz 
való kötődést erősítette az a tény is, hogy a MOGY minden évben 
Nagyboldogasszony napja köré szerveződött, és a rendezvény 
szakrális központjában is 2012-ig a Hétboldogasszony Hajléka 
sátor volt található, amelynek tetején kettős kereszt emelkedett. 
2013-ban, az Apajpusztára költözés után már a sátor maradvá-
nyaihoz szerveztek gyógyító „pusztai zarándoklatot”, központtá 
pedig az akkor készült Babba Mária-szobor7 sátra vált. 2018-tól a 
keresztény utalások és szimbolika viszont hátrébb szorultak . Az 
ún. „gyógyító falu” területének közepére ugyan a szervezők még 
jelezték, hogy „egy stilizált 10 m átmérőjű Koronát állítunk fel, 
ez lesz a szentély”,8 ám Babba Mária vagy Nagyboldogasszony 
napja már nem tűnnek fel központi szerepben. Persze, ha a szim-
bolikus dimenzió mögé tekintünk, rájövünk, hogy az, ami ko-
rábban kereszténynek látszódott, közel sem biztos, hogy a való-
ságban is követte valamely keresztény egyház tanításait, viszont 
mögöttes jelentésükben felfedezhetjük a magyarországi kortárs 
vernakuláris (megélt) vallásosság9 számos ambivalenciáját . 

Jól mutatja ezt a Hétboldogasszony Hajléka sátor terve: „A 
Kunszentmiklós-Bösztörpusztán megrendezendő Országos Gyű-

7 Az apajpusztai eseményre készült el egy emberméretű, fából faragott Bab-
ba Mária-szobor, amelyet egy direkt erre a célra épült, nomád jurta-jellegű 
sátorba helyeztek egy kunhalom kinézetű domb tetején. Már a szobor ünne-
pélyes sátorba szállítása is több érdekességet tartogatott. Ostort csattogtató 
barantások haladtak a menet élén, akiket a szobrot szállító férfiak követtek, 
majd fehérbe öltözött gyógyító asszonyok, mint Máriáslányok, végül a részt-
vevők következtek. A sátorba a Babba Máriát szállító férfiakon kívül előbb 
csak az asszonyok léphettek be, akik miután bent körbejártak, a dombot 
megkerülve érkezte le az ott nagy kört alkotó résztvevők közé. A szertartás a 
férfiak és nők ölelkezésével zárult.

8 https://www.mogy2019.hu/single-post/2018/07/30/Gyogyit%25C3%25B3-
faluba-jelentkezok-figyelem (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

9 Leonard Norman Primiano vernakuláris vallásnak azt a módot nevezte, 
ahogy az egyes személyek megélik, kifejezik saját (hivatalos) vallásukat . 
Ebben a megélt jellegben ennek következtében törvényszerű, hogy több-
féle vallási és nem-vallási kánon tanai keveredhetnek . Tisztán „hivatalos 
vallás” ennek értelmében csak leírt, de nem megélt változatban létezik . 
(Primiano, Leonard Norman: Vernacular Religion and the Search for Method 
in Religious Folklife, Western Folklore 54, 1995/1. 37–56.)
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lésre az Életfa szomszédságában építjük fel a Hétboldogasszony 
Kápolnát. Ez egy körtemplom, amiben hét db körben álló ágasfa 
oszlop tartja a vízhatlan vászonból feszített, 100 m2 alapterüle-
tű és 12 m magas szakrális teret. A hét ágasfán a Gyümölcsoltó, 
Sarlós stb. Boldogasszonyt jelenítjük meg. Mivel ezek az oszlo-
pok körben állnak, ezért a Közepet is kijelölik, ahol a nyolcadik 
oszlop áll a tetején kettős kereszttel (EGY). A kapuív két oldalán 
a Nap és a Hold fogadja a betérőt. A Kápolna a Gyűlés szakrá-
lis, gyógyító területének középpontjában ölt testet .”10 A nomád 
magyar jurtát imitáló építményben tehát keveredett egymással 
a magyar népi vallásosság Szűz Mária/Boldogasszony alakja, az 
életfa motívum, valamint a kettős kereszt, amely itt, mint kide-
rül, nem a hagyományosan megismert keresztény szimbólum-
ként jelent meg, hanem ősmagyar, sűrített tartalommal rendelke-
ző „rovásírás” jelként. Ennek jelentése „egy”, utalva ezzel az egy 
Istenre és az egy és oszthatatlan hazára. Ha mindezek mellett fi-
gyelembe vesszük, hogy feltűnik a megszemélyesített Közép, va-
lamint a keresztény felfogástól idegen gyógyító terület jellemzés, 
világossá válik a különféle vallási kánonok keveredése. Ezt tá-
masztják alá a szakrális tér rituális eseményei is. Egyrészt a min-
den napkeltekor és napnyugtakor meggyújtott szertüzek, illetve 
a két szakrális csúcspont: a Szent Korona szertartás, valamint a 
Nagyboldogasszony napi „boldogasszonyok országkerülése” . 
A Szent Korona szertartás során a korona másolatát barantások, 
fehérbe öltözött gyógyítók, katolikus Máriás énekekkel kísérték 
a sátorba, ahol mindenki – hosszú sorokban várva – fejet hajtha-
tott „őfelsége, a Szent Korona” előtt. A Boldogasszony Ünnep so-
rán – írták – „a néplélekben megőrzött Mária és Boldogasszony 
tiszteletet helyezzük középpontba. A női minőség kiteljesedését 
lányok-asszonyok tiszta lelke képviseli, míg a kereteket férfiak 
biztosítják, amivel jól példázzuk teremtett világunk működési 
rendjét. […] Az ünnepet Hétboldogasszony Hajléka mellett Nap-
ébredéskor kezdjük a Születő Fény köszöntésével, csángó Máriás 
énekek segítségével. […] A déli harangszót követően – az egyre 
kiteljesedő Fényben – egy élőképet alkotunk a pusztába látoga-
tók segítségével. Ekkor a nézők az esemény tevékeny részese-
ivé válnak, hiszen ők jelenítik meg Mária Országának határát. 
A különböző tájak népviseletébe öltözött emberek, a települések 
és tájegységek zászlóival övezve a nemzet testévé lényegülnek . 
Az egyes országrészekből indulóan a legdíszesebb népviseletbe 
öltözött asszonyok egymáshoz csatlakozva végigjárják az egész 
Kárpát Hazát. A női erő országkerülését az Istenanyához forduló 
népdalok és történelmi nagyjaink fohászai kísérik. Miután Égi 
Királynőnk Boldogasszonyai mindannyian egyesültek – álló dél-
ben, 12:48-kor, szó szerint Napba öltözve, a legteljesebb Fény-
ben –, a résztvevők közös énekével kísérve Hétboldogasszony 

10 http://magyarokszovetsege.hu/content/hetboldogasszony-kapolna-
boesztoerpusztan (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

 keresztes újpogányok és életfás keresztények? 55



Hajlékába vonulnak. Ez a Hazaérkezés egyszerre jelképezi Má-
ria mennybemenetelét, valamint azt, hogy egymást követő őse-
ink mindannyiszor ugyanoda tértek vissza: Boldogasszonyunk 
oltalmat adó palástja alá, Mária Országába .”11 Ha megfigyeljük, 
hogy mely jelenségeket szedtek nagybetűvel, azaz személye-
sítettek meg, egy sajátosan magyar brikolázs vallásosságot ka-
punk, amelyben a természeti jelenségek (Nap, fény) megjeleníté-
se transzcendens létezőként egymás mellett áll Máriával (sosem 
Jézussal!), az Istenanyával (nem az Isten anyjával!), a Boldogasz-
szonyokkal, valamint a nemzetvallás megszemélyesített szakrá-
lis etnikai terével és megnevezéseivel (Kárpát Haza) .

Míg korábban ebben a brikolázs jellegű, keresztény–ezote-
rikus–etnopogány alapú vallási képződményben a keresztény 
szimbolika tűnt dominánsnak, 2018 óta már utóbbi kettő látszik 
felerősödni a MOGY vallási tematikájában. Ópusztaszeren pe-
dig már kijelenthetjük, hogy nincs domináns vallási szimbolika, 
és a korábbi keresztény-újpogány szinkretizmust mintha háttér-
be szorítaná a polispiritualitás. A kezdetektől létező, alternatív 
gyógymódoknak otthont adó „gyógyító falu” kínálatában a ma-
gyar jóga, magyar meridián mellett az utóbbi két évben többek 
között csikung gyakorlás, csontkovácsolás, sámándobos hang-
utazás, szívcsakra meditáció, szellemgyógyászat, Élet Vize rez-
géseinek felvétele, EGÉSZ-ségre hangoló énekhangmeditáció 
Angkor Wat fényével stb . szertartások szerepelnek, míg az ide-
ológiai síkot reprezentáló Magyarok Istene Sátorban a „magyar 
kereszténység”, az „ősi magyar (jézusi) szeretetvallás” ideo-
lógiájával lehet ismerkedni . Azonban ennek kínálatából sem 
rajzolódik ki egységes „magyar keresztény” vallás, hanem a 
sumer-szkíta-pártus-magyar folytonosságot és Jézus magyar 
származását hirdető Badiny Jós Ferenc-féle alternatív történel-
mi irányzat;12 a hazai újpogányságnak Máté Imre bácsa nevével 
fémjelzett vonulata, a „rábaközi Tudók”, táltosok szellemi ha-
gyatékából építkező Yotengrit;13 valamint Anyahita és a magyar-
ság szíriuszi eredetét valló, Paál Zoltán-féle Arvisura-Igazszólás-
követők dominanciája érezhető.14 Természetesen mindegyik 
alapját a magyarságtudat erőteljes hangsúlyozása, a történelmi 

11 http://www.bosztorpuszta.hu/boldogasszony-unnep (Utolsó letöltés: 2019. 
09. 18.)

12 Hubbes László Attila: Új Magyar mitológia? Kutatási tapasztalatok és kihívá-
sok, in Povedák – Szilárdi (szerk.), i. m. 34–54.

13 Kolozsi Ádám: Social Constructions of the Native Faith: Mytho-historical 
Narratives and Identity-discourse in Hungarian Neo-paganism, Central European 
University – Nationalism Studies Program, 2012, kézirat.

14 Povedák István: A magyar Jézustól a repülő csészealjakig, in Jakab Albert 
Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd: Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére, 
Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Inté-
zet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2017, 889–906.
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és vallási tradíciók etnikumközpontú újragondolása jellemzi, 
ami nélkül tanaik kvázi alaptalanná is válnának. Emiatt is nevez-
zük etnopogánynak a kortárs pogányságon belül azt az irány-
zatot, amelynek tanításai alapvetően egy adott etnikai közösség 
profetikus tudatára épülnek, s annak pogány örökségét, vagy 
kereszténység előtti vallási kultúráját kívánják feléleszteni vagy 
inkább remitologizálni, az adott etnikai közösség civilizáció-for-
máló szerepének túlhangsúlyozásával .15 

A vértói kurgán 

Másodikként – az országos vonzáskörzetű rítus után – egy lo-
kális, ún . vernakuláris emlékhely, a szegedi Vértó rítusaihoz for-
dulunk. A „vértói kurgán” nevével ellentétben se nem ősi, ha-
lomsíros temetkezési hely, se nem kereszténység előtti áldozati 
rítusok valamikori helyszíne, hanem nagyon is kortárs, jól da-
tálható keletkezési körülményekkel rendelkező képződmény. 
Eredete egészen 2008-ig vezethető vissza, amikor a környék 
panelrengetegében lakók számára teljesen váratlanul, az addig 
gondozatlan, télen leginkább szánkózásra, nyáron napozásra 
használt, tízemeletes házakkal körülvett szegedi „szánkódom-
bon” egy több méter magas „életfát” állítottak. A dombon emelt 
szobrok száma – a szegedi önkormányzat építési hatóságának 
engedélyével – az évek során folytonosan emelkedett, így mára 
nyolc székelykaput, kopjafákat és a Székely Himnusz emlékmű-
vét is megtalálhatjuk a „domb” tetején állandóan lobogó magyar 
zászló körül. Bár sokak szerint a „székely skanzen”16 történel-
mi szemszögből a vicc kategóriájába sorolható, és „mintha a ni-
gériai vérengzés közepén megjelenne a Mikulás, annyira illik a 
makkosházi panelek közé”,17 megalkotója szerint viszont a szak-
rális kurgánon emelt „lelkek templomává”18 vált . Két ellentétes 
nézőpont és értelmezés áll békíthetetlenül egymással szemben. 
Míg az ellentábor rendre elbontaná a dombról a szobrokat, az 
állíttató Apró-Juhász János és a Független Városi Szövetség Ma-
gyar Egyesület az általuk szakrális helynek tekintett domb hiva-

15 Hubbes László – Povedák István: Már a múlt sem a régi. Új magyar, újma-
gyar (?) mitológia, in Hubbes – Povedák (szerk.), i. m. 9–28.

16 Gonda Zsuzsanna: Székely vicc . Délmagyarország, http://www.delmagyar.
hu/jegyzet/szekely_vicc/2171982/ (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

17 http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/mi_koze_a_vertonak_a_
szekelyekhez/2171965/ (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

18 Első ilyen megnevezése a 2015. szeptember 18–20-án tartott „Talpra magyar!” 
Őszi Napfordulós Szer programfüzetében fordul elő.
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talos nemzeti emlékhely minősítéséért küzdenek.19 Hogy meg-
értsük, miért vált ki a helyi közösségben rendre heves vitákat, 
röviden át kell tekintenünk a vernakuláris emlékhely (nem csak) 
vallási szimbolikáját . Vértó szobrai az ötletgazda és megvalósító 
Apró Juhász János20 személyes vallási és történelmi elképzeléseit 
tükrözik, aki – mint honlapjáról kiderül – egyszerre használta az 
új magyar mitológia két legjelentősebb alapozó munkáját, a Paál 
Zoltán nevéhez kötődő Arvisurát, valamint Badiny Jós Ferenc 
műveit, elsősorban annak a Jézus pártus hercegről szóló klasszi-
kusát. Apró Juhász saját bevallása szerint is „AZ ÍRÁS, az IGAZ 
SZÓLÁS, AZ ARVISÚRA és reá(m) hagyott TUD-ÁS szerint”21 
írta Vértó mítoszát. Ennek következtében a „Szöged Vértó tör-
téneti szakrális leirata”22 gyakorlatilag az Arvisurának a régióra 
vonatkozó legendáit tükrözi vissza, bár apróbb eltérésekkel, „le-
romlásokkal” .

A domb váratlan és radikális átalakulása 2008. augusztus 
16–17-én a Csillagok a Vértó fölött címen szervezett rendezvénnyel 
vette kezdetét. Ekkor avatták fel a hely máig is leglátványosabb 
és legösszetettebb ideológiát megjelenítő szobrát, az Életfát.23 Az 
Életfa szimbolikája gyakorlatilag a teljes kitalált és valós magyar 
történelmet magába sűríti. Alapját a Badiny Jós Ferenc által su-

19 Habár a Szeged-Vértó „dombjának” keletkezéstörténete jól adatolt, miszti-
kumtól, transzcendenciától mentes, a vernakuláris emlékhelyet kialakítók 
mitológiája szerint mégis szakrális területtel, kurgánnal van dolgunk, ami 
„nemcsak ősi hun temetkezési hely volt, hanem szakrális beavatóhely és fi-
gyelő őrhalom is, valamint területhatárt is jelöltek vele ősi hun eleink”. (Apró 
Juhász János: Szöged Vértó – Magyar történelmi nemzeti emlékhely, in 
Hajdrik József: A szegedi vértó dombjának misztikája, Szeged, 2013, szerzői ma-
gánkiadás). Apró Juhász János mitológiájukat még olyan alapvető anomáliák 
ellenére is fenntartja, mint az, hogy a mesterséges tó saját bevallása szerint is 
az ő és társai személyes tervei és önkéntes munkája alapján lett kialakítva az 
1970-es években. Erős önigazolási kényszere tehát elsiklik a logikai buktatók 
felett, és vallja, hogy „SZÖGED- CSONGRÁD-CSÉPA valóban egy szakrá-
lis tengely. Ennek egyik megmaradt bizonyítéka a csongrádi út mentén a 
Sándorfalvi Fehér-tó mellett meglévő KURGÁN.” Apró Juhász, i. m. http://
www.fvszme.hu/szoged-verto-–-magyar-tortenelmi-nemzeti-emlekhely-es-
a-verto-ujjaszuletesenek-hiteles-leirata–5/ (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

20 Apró Juhász János 2002–2006 között a MIÉP kompenzációs listájáról vált sze-
gedi önkormányzati képviselővé, majd a pártból való kizárása után 2006–
2010 között az általa vezetett Független Városi Szövetség – Magyar Egyesü-
let listájáról került be a testületbe . Országosan a temesvári botrányáról vált 
hírhedtté, amikor hivatalos testvérvárosi látogatáson, a szegedi küldöttség 
és a városi kulturális bizottság tagjaként lerészegedett, irredenta szónokla-
tot tartott Erdély visszafoglalásáról, majd (a sajtó állítása szerint) az asztal 
alá hányt. Erről bővebben: http://index.hu/belfold/miep0108/ (Utolsó letöltés: 
2019. 09. 18.)

21 http://www.fvszme.hu/magyar-napok-szogedi-szer–2012-a-feny-a-magyar-
foltamadas-emlekjele/ (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

22 Apró Juhász, i . m . http://www.fvszme.hu/szoged-verto-–-magyar-
tortenelmi-nemzeti-emlekhely-es-a-verto-ujjaszuletesenek-hiteles-leirata–5/ 
(Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

23 Apró Juhász János tervei alapján Varga Zoltán alkotta.
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mer eredetűnek tételezett24 pártus istergami oroszlánok képezik, 
amin az őrzők („Nimrúd és fiai Hunor, Magor, Atilla királyunk 
és fia Csaba királyfi, Árpád vezérünk, Szent László királyunk”25) 
állnak. Ezek fölött az Életfa ágai az apostoloknak (Péter, Simon, 
András, Fülöp, Jakab, János, Tamás, Bertalan), 1848 és 1956 hőse-
inek, Hunyadi Jánosnak és Mátyásnak, valamint Szent Istvánnak 
az emlékét őrzik. Ezek tetején a Szent Háromság „az Atya, az 
Anya, a Fiú”,26 a Szent Koronás magyar címerek a világ négy tája 
felé, valamint a csúcson „a szent madarunk – kerecsen-sólyom 
(Turul-Torontál)”27 helyezkedik el . 

A Székely Himnusz emlékművét 2009. augusztus 1-én állították 
a Kurultáj28 „szegedi kürtszavaként” aposztrofált eseményen . Az 
emlékművet a megálmodó Apró Juhász János a következőképp 
írta le: „Motívumai két kopjafa, függőleges és vízszintes. Előb-
bi a székely világegyetem alkotóelemeit sorolja: föld, víz, tűz, 
székelykereszt . A horizontális kopjafán Nap-Hold, világosság-
sötétség, boldogasszony 12 csillaga, középen az esthajnal, ami 
a magyarok Nagyboldogasszony-csillaga . Talapzata gömbszelet, 
a Földet szimbolizálja. Elöl az égi, hátul a földi élet. Az égi olda-
lon boldogasszonyunk rendezi az égitesteket, tekintete az alsó 
világra szegeződik. Hátul Mihalik Kálmán és Csanády György 
székely ruhás portré szobra .” 

2010-ben a dombra felvezető nyolc székelykaput állították 
fel. Lentről felfelé áll Udvarhelyszék, Csíkszék, Gyergyószék, 
Sepsiszék, Kézdiszék, Orbaiszék, Bardócz [sic!]-Miklósvárszék 
és Marosszék kapuja, amiket az adott székek adományoztak.

A Magyar Oltár – A Fény Oltára tetején a Magyar fohász sorait 
(„Kőbe vésve néped által Marosszéktől Sopronig, Neved száll-
jon mint a sirály – Ébredjél fel Nimrúd király, Adj erőt az öreg 
tölgynek, Ismét éljen minden ág, Ős hitét a nemzetednek, negy-
vennyolcnak otthonát”), nyolcszögletű oldalán pedig a Himnusz 
versszakait jeleníti meg. Mellettük a Felvidékről adományként 
érkezett, három méter magas, fából faragott Turul szobor . 

A 2012-ben felavatott Fény – a magyar föltámadás emlékjele szo-
borcsoport gyakorlatilag az Arvisurának a Szegedhez is kötődő, 
Attila korabeli szereplőit jeleníti meg. A város felé nézve, a többi-
eknek háttal áll Nekese fősámán, mellette Szöged vezér, mögöt-
tük emelkedik a többiek fölé „Anahita-Anyahitű az ősi magyar 
istenanya”, oldalán a két pártus párduccal, előtte Deédes arany-

24 Badiny Jós Ferenc: Jézus király – A pártus herceg, Ősi Örökségünk Alapítvány, 
Budapest, 1998. (A könyvnek több kiadása is létezik.)

25 Az Életfa 2008-as avatásának plakátjáról. 
26 Uo . 
27 Uo .
28 A Kurultáj magyar törzsi gyűlést a Magyar Turán Alapítvány szervezi két-

évenként. A több százezer látogatót vonzó rendezvényt akkor Bösztörpusztán 
tartották. A Kurultájról bővebben lásd Csörsz Édua: Az „ősmagyar mítosz” 
posztmodern rítusai Bugacon. A Kurultáj és az Ősök Napja, in Hubbes – 
Povedák (szerk.), i. m. 204–222.
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asszony, még előbb a kardját kivonva Koppány vezér, illetve a 
megvakított Vazul. 

A szegedi Vértó-domb 2008 óta ritkuló intenzitással ugyan, 
de évente többször ad helyt különféle rítusoknak . Minden egyes 
szoboravatást kétnapos, nagyszabású rendezvény kísért, de ezek 
mellett tartottak már e helyen 2010-ben Székely-Magyar Világ-
találkozót, Fénylánc Magyarországért szertartásokat, Szögedi-
Szert, Októberi Szert, Szegedi Nemzeti Szert, Boldogasszony 
Szert, Őszi Napfordulós Szert, Talpra Magyar Napokat, Nyári 
Napforduló Szert, Tavaszköszöntő Szert, Aranykapu Szert, míg 
2016. október 30-án őrtüzeket gyújtottak a székely autonómia tá-
mogatása érdekében . 

A rendezvények egy része egyértelműen vallásinak tűnő, ún. 
újpogány rítus, annak minden szimbolikus és spirituális elemét 
felsorakoztatva . A különféle napfordulós szereken a táltoshit 
elemei (sámándobok, táltosok, tűzgyújtás) mellett azonban az 
ezotériához, alternatív történelemtudományhoz és újnacionaliz-
mushoz kötődő személyek, elemek és szimbólumok tűnnek fel 
és keverednek egymással . A vallási rítusok köré ugyanis szin-
te minden esetben többnapos rendezvénysorozatot építettek fel, 
ahol lehetőség volt megismerkedni az asztrozófiával, meridián-
gyógyászattal, kristály-energia meditációval, vagy ősi gyógymó-
dokat kipróbálni. Az esti és hajnali tűz-szertartások tehát egy 
tágabb, összetettebb programkínálat részeként jelentek meg, ám 
a központi szerepet minden esetben a fehér ruhába öltözött őr-
zők és gyógyítók játszották. A szertartások során, „az égből ka-
pott utasítások szerint” ők, akik „lelkileg, szellemileg teljesen 
együtt tudnak rezegni az információval”, alkotják a résztvevők 
belső körét, akiket kívülről, a domb szélén állva vesznek körbe 
a mindenféle színű öltözéket viselő látogatók. A rítusok közös 
jellemzői, hogy rajtuk központi szereppel bír a fény, a földanya, 
a magyarság mint a MAG-népe, az ún . magyarság szeretet-vallá-
sa és a nőiség. Ahogy a 2012-es Szögedi Szer Fényszertartásáról 
Szelei Magdolna szavai mutatják: „Mi most a teremtő isten szent 
fényét hívjuk, hogy áldja meg minden magyarok nagyasszonyát 
a szerelem tüzével. Hogyha közénk jő és bennünk hajlékot vesz, 
minden nő szerelmes legyen, szent tűzben, hevületben égjen, 
hogy megmételyezhessük és egyesíthessük magunkkal férjein-
ket […] Mától magunkénak valljuk az ősi MAG-mágus nemzet-
ség magyarjainak szent hitét, anyahitünket, ami a szeretet-szere-
lem szent vallása. Visszamegyünk az időben és helyreigazítjuk 
vérvonalunkat, feloldozunk minden fájdalmat és sérelmet, mely 
megakadályozta eleddig magyarságunkat.” A Babba Máriához 
szóló imádság után Szelei Magdolna megnyitotta a dimenzióka-
pukat, a korona- és szívcsakrát, elmondták a Miatyánkot, Most 
segíts meg Máriát, Üdvözlégy Máriát, körbe locsolta Felvidékről, 
Délvidékről és Erdélyből hozott vízzel a Magyar Oltárt, végül 
kenyérrel és (turul kupákba töltött) borral napáldozatot mutatott 
be a következő szavakkal: „Krisztus szent teste, Krisztus szent 
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vére! Általam, bennem és velem. Eggyé lett isteni én: az igazság, 
a bölcsesség, a szeretet, a szerelem, a szent tudás és a szent aka-
rat. Ezt vesszük ma magunkhoz. A mi Urunkra emlékezve, hét 
vezérünk szent vérével, az ősi földünk bora szentségében […] 
Krisztus pedig tenmagad vagy, egyesülsz önvalód legfelsőbb 
isteni valójával.” Mindezek után nem okoz nehézséget megerő-
síteni korábbi tézisünket, miszerint a hazai újpogányság csak 
részben merít a pogány örökségből, miközben legalább ennyire 
hangsúlyos a kereszténység, a nemzeti múlt és az ezotéria szim-
bólumrendszere .29

A helyzet nagyon hasonló a nem vallási jellegű rítusok (pl. 
Székely-magyar világtalálkozó, az egyes emlékműavatások) 
esetében is, csak épp fordítva . A nemzeti összetartozást explicit 
célzó programok mellett ezeken rendre megtalálhatók a szertü-
zek, táltos-szertartások, a női energiákat helyreállító és a MAG-
nemzetséget újjászületésre előkészítő vallási jellegű rítusok, 
Fehér-tavi szakrális napfelkelte-nézés, csakúgy, mint a kézmű-
ves vásár és foglalkozás, karikásostor-bemutató, íjászbemutató, 
ethno-folk koncertek és alternatív történelmi koncepciókról szó-
ló előadások. Ezek legérzékletesebb példáját a Székely Himnusz 
emlékművének avatási rítusa adja. A rendezvény Mihalik Kál-
mánnak – a székely himnusz zeneszerzőjének – szegedi sírjánál 
kezdődött koszorúzással 2009. augusztus 1-én, a szegedi Belvá-
rosi temetőben, majd Vértón, a dombra felfelé menet Patrubány 
Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke, Apró-Juhász János 
és Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetsége Felvidéki Tanács 
elnöke felavatták a nyolc hős fáját. (Lentről felfelé: Kossuth La-
jos, II. Rákóczi Ferenc, Dobó István, Zrínyi Miklós, Hunyadi 
János, Bocskai István, Baján nagykagán és Zrínyi Ilona.) Mind-
egyikük kopjafát kapott, mellette tölgyfával, amit szülőföldjük 
földjével és vizével ültettek el, majd Sólyomfi Zoltán táltos dob-
bal, énekkel egyenként megáldotta őket. A domb – a szervezők 
meghatározása szerint a „magyar golgota a fény felé” – tetején 
Ivánovics Tünde népdalénekes vezetésével elénekelték a Székely 
himnuszt, ezt követően táltos dobkör adta elő a „Gyertek, gyer-
tek, vegyétek szájatokba ezt a lelket!” című éneket. Patrubány 
Miklós beszédében felvázolta a Horthy-korszak gazdasági/kul-
turális idilljét, amikor a „becsületes ember haladhatott előre”, és 
megnyugtatta a jelen lévőket, hogy az MVSZ nemzetközi fóru-
mokon lépést tesz a trianoni béke felülvizsgálatáért . Mózes Gyu-
la, a Székely Nemzeti Tanács elnöke pedig új sorral – „maroknyi 
székely, őrt áll, mint a szikla” – egészítette ki Mihalik Kálmán 
és Csanády György Székely himnuszát. A bő órás Székely Him-
nusz-emlékműavatási szertartás során ő említette meg először az 
alkotók nevét. Az avatási szertartást Sólyomfi Zoltán táltos ve-
zette, majd a rendezvény csúcspontján felhívták telefonon az ak-

29 Povedák István: Láthatatlan határok. A keresztény – újpogány szinkretiz-
mus, in Povedák – Szilárdi (szerk.), i. m. 55–77.
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kor már nagybeteg, „Koppány nemzetségbéli Tokmak Karault, 
Magyarország főtáltosát”, aki mobiltelefonon keresztül megál-
dotta és felavatta az emlékművet. A Székely himnusz eléneklését 
Huj-huj hajrá! kiáltással, íjlövéssel, este pedig szertűzzel zárták. 
A domb körül emellett kézműves vásárt is tartottak, illetve az 
alternatív történelemtudomány szemléletét tükröző, ismeretter-
jesztő előadásokat hallgathattak a résztvevők.30

Záró kérdések és gondolatok

Mindezek után nézzük, mit állapíthatunk meg a Magyarok Or-
szágos Gyűlése és a „Vértói kurgán” vallási rítusainak leírásá-
ból. Talán többet, mint előzetesen várhattunk volna. Túlságosan 
is sok aspektusa és jellemzője van mindkettőnek ahhoz, hogy 
egyetlen jellemzővel leírhatnánk őket. Mind a vallási, mind a 
„profán” részek funkciójukban a) identitás-megőrzők, amikor a 
székelység, vagy a magyarság megmaradását célozzák; b) emlé-
kezet- és hagyományőrzők, amikor az ősök tetteire való emlékezést, 
azok megtartását helyezik központba; és c) gyógyítók, amikor a 
különböző szereken a nemzetet, megbomlott egységét, egészsé-
ges tudatát, „szellemi-spirituális megcsonkítását” kívánják orvo-
solni . De gyógyítók akkor is, amikor nem a közösséget, hanem 
az egyént gyógyítanák a különféle alternatívnak, távol-keleti-
nek, magyar meridiánnak vagy épp MAGÍR-nak nevezett mód-
szerekkel . 

Szakrális rítusaik a transzcendenssel való kapcsolatfelvétel (pl . 
áldás, segítségkérés) mellett a transzcendens (és az etnikai kö-
zösség őseinek) dicsőítését is célozzák. Mindezek mellett a nem 
vallási jellegű részek „szórakoztató” jellegében is majd minden 
esetben megtalálható a hagyományőrzés fontossága. Nem tisz-
tán „szekuláris rítusokról” beszélhetünk velük kapcsolatban, hi-
szen az érzékekre gyakorolt többszörös hatás mögött semcsak 
profán, élményadó-élményszerző motiváció figyelhető meg, ha-
nem ezeken keresztül az ősök tudásának folytatása is.

30 Egyéni rítus, amely nem illeszkedik az eddig elmondottak sorába, ám em-
lítésre érdemes, hogy már felállítása előtt, 2010 augusztus elején, Csíkszék 
kapuját felgyújtották, majd 2012-ben Koppány szobrát ledöntötték és karját 
letörték . Apró Juhász szerint ez a rituális rombolássorozat is a szembenálló 
két oldal milyenségét mutatja. „Az első székely kaput FELGYÚJTATTÁK, 
KÖLCSEI FERENC HIMNUSZÁNAK MAGYAR OLTÁRÁT TÖBB alkalom-
mal BEKENETTÉK EMBERI SZARRAL (!) Koppány karját VALAKIK 6-szor 
LEFŰRÉSZELTETTÉK! A szobrot háromszor földöntötték! A SZÉKELY – 
MAGYAR NEMZETI zászlókat több alkalommal FÖL KÍVÁNTÁK GYÚJ-
TANI! Legalább 10 RENDŐRSÉGI FÖLJELENTÉST TETTÜNK, a »TETTES 
ISMERETLEN«! CSAK MOST KAPTUK MEG A VÁLASZT, hogy KINEK 
VAN ÚTJÁBAN A MAGYAR TÖRTÉNELMI NEMZETI EMLÉKHELY és 
a MAGYAR ZÁSZLÓ! A közmondások igazak: »egyszer kibújik a SZÖG a 
zsákból«!” http://www.fvszme.hu/egy-cikk-margojara/#more–6310 (Utolsó 
letöltés: 2019. 09. 18.)
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Alapvetően olyan ún. gyűjtő rítusokról (vessel ritual)31 beszél-
hetünk tehát, amik egyszerre töltenek be vallási, szórakoztató, 
hagyományőrző, ismeretterjesztő, nemzeti tudatot ápoló funk-
ciót, és ennek megfelelően ezek mind megtalálhatók program-
kínálatukban is. A különféle irányzatok – mint a brikolázs val-
lásosság esetében is tapasztalható – egymás mellé rakódnak, 
és az adott kulturális közeg sajátosságait magukra véve egyre 
inkább összeérnek, komposztálódnak . A folyamat eredménye 
egy olyan vallási rítuskészlet, mely ugyan többféle spirituális 
hagyományból építkezik, mégis egyedi abból a szempontból, 
hogy polispirituális alapjának egyikével sem egyezik teljes egé-
szében, viszont „sablonos” is, hiszen jól ismert építőkövekből 
építkezik, jól ismert módon. Emiatt, ha két vagy több ilyen rítust 
egymás mellé helyezünk, mind szimbolikájukban, cselekvési 
anyagukban, a résztvevők motivációiban, a rítusok során meg-
jelenő ideológiákban is jelentős összecsengést figyelhetünk meg. 
A résztvevők között sincsenek tehát szigorú határok, hanem az 
etnopogányság trendjeihez hasonlóan itt is a fluiditás jellemző. 
Az Arvisurában hívő személy például ugyanúgy részt vehet egy 
alternatív Szent Korona szertartáson, magyar meridián-masz-
százson vagy táltos dobbal végzett gyógyításon, s mindegyiket 
sajátként, hitelesként, hatásosként értelmezi, miközben saját 
„szentírása” esetleg róluk nem is tesz említést .

Ahogy a rítuskutatás „klasszikus paradigmája” is tartja, a rí-
tusok alapvetően a kulturális-társadalmi tudat hordozói,32 ame-
lyeken keresztül nemcsak az adott rítust, hanem annak gyakorló-
it is megismerhetjük . Az ilyen rítusoknál, mondja Grimes is, nem 
a mit, hanem a hogyan a kérdés,33 ezt viszont nem válaszolhatjuk 
meg addig, amíg a rítusokat csak önmagukban elemezzük, és 
nem helyezzük tágabb kulturális közegbe . A „mit” kérdést ta-
nulmányunk többé-kevésbé feltárta, a „miért?”-re pedig könnyű 
válaszolni, hiszen jól látható, hogy a rendezvények létrejötte mö-
gött a magyar társadalom és kultúra utóbbi néhány évtizedének 
átalakulásai képezik a legfontosabb motivációs erőt. A szocialis-
ta rezsim összeomlása után megjelenő plurális értékrend, az egy-
másnak ellentmondó kánonok térhódítása, a szociális háló szét-
szakadása, az individualizmus felerősödése, a vallásszabadság 
és vele együtt az intézményesült egyházaktól való elfordulás, az 
EU-csatlakozás, az internet elterjedése mind megtalálhatók mö-
göttük. A gyökerekhez, tradíciókhoz, a hagyományos mintákhoz 
való visszafordulás vágya a kortárs tömegkultúra áramlataiban 

31 Post, Paul: Post-modern Pilgrimage. Christian Ritual Between Liturgy and 
„Topolatry”, in Houtman, Alberdina – Poorthuis, Marcel – Schwartz, J. 
Joshua (eds .): Sanctity of Time and Space in Tradition and Modernity, Brill, Lei-
den, 1998, 299–314.

32 Mitchell, Nathan: Liturgy and the Social Sciences. American Essays in Liturgy, 
Liturgical Press, Collegeville, 1999 .

33 Grimes, Ronald: Ritual Criticism, University of South Carolina Press, 
Columbia, 1990, 13–14.
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való csalódottság érzetét tükrözi, amely magába foglalja azt az 
„identitásválságot”, mely kiköveteli a magyar autentikusság fo-
galmának újraértelmezését is egyben. A brikolázs jelleg mögött 
okként látható az információ és tudás megszerzésének új módja, 
az internet egyszerre kapukat nyitó és tudást elsekélyesítő jelle-
ge is .

A két esettanulmány megismerése és jellemzőinek megadá-
sa után is fennáll azonban a kérdés: mivel is állunk szemben? 
Újpogány szakrális rítusokkal, áltudományos tényeken alapuló 
áltörténelmi emlékhellyel, netán a hagyomány motívumait fel-
használó, a „nép” nemzeti tudatát tükröző, individuális szintről 
keletkező fesztivállal? Mindez szerves része a folklórunknak és 
vallási örökségünknek, vagy inkább egy vonzó kreáció csupán?

Ha a vallástudomány kategóriájával szeretnénk leírni, a kor-
társ- vagy újpogányság fogalmával határozhatjuk meg, hiszen 
táltosok, spirituális lények, ősök szellemei, alternatív gyógyítók 
mind előkerülnek a rítusok kapcsán. Ám az, hogy mindez a ma-
gyarságtudattal pátoszosan átitatva, a magyarság civilizációfor-
máló szerepének erőteljes hangsúlyozásával karöltve történik, 
indokolja, hogy a tágabb kategórián belül az etnopogányság kife-
jezést alkalmazzuk rá . Ugyanakkor semmiképpen sem sorolható 
a pogányság kategóriájába Jézus vagy Szűz Mária alakja, akik 
szintén hangsúlyosak mindkét hely és rítus mitológiájában. Sőt, 
figyelembe kell vennünk, hogy egyik rítus prominensei és részt-
vevői sem pogányként, hanem sokkal inkább keresztényként 
határozzák meg önmagukat. Beszéljünk akkor a furcsán hangzó 
kriszto-pogányságról? De a kép tovább színesedik, hiszen még 
ha tisztában vagyunk is azzal, hogy a Kelet-Európában elterjedt 
kortárs pogány irányzatok alapvetően etnikum-központúak,34 
akkor sem tudjuk beilleszteni ebbe a kategóriába azokat az al-
ternatív történészeket, akik a tudomány fősodrával szemben új-
raértelmezték a magyarság múltját, és tanításaik beépültek az új 
vallási mitológiákba, hiszen nem vallási, hanem történelmi(nek 
látszó) jelenségekről, eseményekről írtak.

A válasz a „mi is ez a jelenség?” kérdésre nem ezen kategóri-
ák elutasításában rejlik, hiszen a MOGY és Vértó egyszerre ötvö-
zik az újpogány, ezoterikus és a keresztény szimbolikát, hoznak 
létre tradicionálisnak látszó kitalált hagyományokat,35 amelyek 
sokkal inkább csak folklórnak látszanak, de valójában mégsem 
azok, és próbálnak (történelem)tudományosként feltűnni, mi-
közben sokszor a mesék és mítoszok világképéből építkeznek. 
Az újpogányság, az alternatív történelemtudomány, az ezotéria, 

34 A kelet közép-európai kortárs pogányság kapcsán lásd Aitamurto, Kaarina – 
Simpson, Scott (eds.): Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and 
Eastern Europe – Anthology, Acumen, Durham; Strmiska, Michael F. ed. (2005) 
Modern Paganism in World Cultures. Comparative Perspectives, ABC-CLIO, San-
ta Barbara, CA, 2013.

35 Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence (eds.): The invention of tradition, Cambrid-
ge University Press, Cambridge – London, 1985.
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a kitalált hagyományok nem maga „a” jelenség, hanem csak an-
nak részei . Az újnacionalizmus ugyanis egymástól el nem határo-
lódó, fluid, egyszerre vallási, de gyakran egyház- és intézményel-
lenes; történelmi, de nem tudományos, hanem mítoszi alapokon 
nyugvó; tradicionális, ám kitalált hagyományként meghatároz-
ható irányzatok szinkretikus halmaza . Ahogy Feischmidt Mar-
git megfogalmazta, az újnacionalizmus „[m]egidézi az összetar-
tozás okait és módját, a közösnek képzelt múltat és a közösnek 
tételezett jelent. Értelmét a 21. század elején […] legfőképpen a 
közösség és megbecsülés utáni vágy adja meg, amely a magyar-
ságdiskurzusok középpontjába a területvesztést és a kisebbségi 
közösségeket, illetve a velük kapcsolatos imaginációkat, továb-
bá a szimbolikus jóvátétel módozatait helyezi .”36 Emiatt hason-
lók egymáshoz a rítusok, emiatt nehéz különbséget tenni külső 
jellemzők alapján, hiszen az összekötő kapocs az a magyarság-
tudat, amely felülírja a spirituális áramlatok közötti eltéréseket. 
Az újnacionalizmus vallási síkjával és vallási rítusaival van tehát 
dolgunk. Gond itt csak akkor keletkezik, ha a fentebb ismertetett 
vallási jellegű tanok vallási dogmaként rögzülnek, s az erőteljes 
etnikus kötődés miatt átjárják a szélesebb újnacionalista kultúrát 
is, netán a hétköznapi újnacionalista kultúrából átlépnek a hiva-
talos kultúrába, akár a politika szintjére . Vajon a laikus tömegek 
felismerik-e ilyen esetben a kereszténynek látszó, de alternatív 
tudományos ideológiákon alapuló trendeket és képviselőiket, 
vagy azok akadály nélkül jutnak egyre feljebb a legfelsőbb irá-
nyító szintekig?

36 Feischmidt Margit és mtsai (szerk .): Nemzet a mindennapokban. Az újnaciona-
lizmus populáris kultúrája, L’Harmattan – MTA Társadalomtudományi Kuta-
tóközpont, Budapest, 2014, 7.
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Sárközy Réka

Forradalmi médiarítusok

Az 1956-os forradalom megemlékezési 
rítusai a rendszerváltás után

Az 1956-os forradalom a zsar-
nokságtól való megszabadulás ünnepe volt már 1956-ban is, a 
diktatúra szimbólumainak lerombolásával, a kivételes pillanat 
tudatos megélésével. Megalapozó történetté vált, mert a Kádár-
rendszer születése kapcsolódik hozzá, hiába próbálták emlékét 
kitörölni a kollektív emlékezetből. A megemlékezés szükséglete 
szinte azonnal felmerült . Az emlékezés kegyeleti rítusként, vir-
rasztásként bukkan fel a tizenkét éves Csics Gyula naplójában 
már három hónappal később, 1957. januárjában: 

A tábla felett egy nagy kocsisgyertya és 4 Svájcból kapott kisgyertya 
égett az ablakokban, összesen 6 gyertya volt. A táblára XY 2 Kossuth-
címert rajzolt és ezt írta fel: Dicsőség az október 23.-i forradalom hős 
magyar mártírjainak! Számtan órán a tanárnőt néma csendben fogad-
tuk, a hetes halkan jelentett, még a tanárnő is csendben beszélt. Óra 
alatt csak a kocsisgyertya égett, de tízpercben az összes gyertyát meg-
gyújtottuk. A Zavagyák tanár már nem nézte olyan jó szemmel ezt.1 

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogyan alakult ki az 1956-
os forradalom megemlékezési rítusainak hagyománya; milyen 
helyszínek, kellékek, szimbólumok kapcsolódnak megünneplé-
séhez; s végül milyen kitüntetett szerepet játszik ezekben a tö-
megmédia, két, médiaeseménnyé váló megemlékezési rituáléval 
a középpontban: Nagy Imre újratemetési szertartásával 1989. jú-
nius 16-án és az ötvenedik évfordulóval 2006. október 23-án. 

1 Csics Gyula: A magyar forradalom 1956. Napló, 1956-os Intézet, Budapest, 2006, 
190.
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Dátumok

A kisfiú naplójából is kiderül, hogy a forradalom kitörésének 
napja azonnal bevésődött a kollektív emlékezetbe. Az ünnep-
lés azonban akadályokba ütközött: nem meri leírni osztálytársa 
nevét, aki a Kossuth-címert rajzolta . A csend nemcsak a kegye-
letnek, de a titoknak is szól: a forradalom emléke már tabusí-
tott. A megemlékezési szertartáshoz azonnal hozzákapcsolódott 
a szembenállás fogalma: a csendes gyertyagyújtás az elhatáro-
lódást is kifejezi. A tiltás alól 1989. június 16-án Nagy Imre és 
mártírtársai újratemetésével oldódott fel az ünnep; egy olyan 
megemlékezési szertartással, amely egyszerre volt vallásos rítus 
– ökumenikus temetési szertartás –, média- és politikai esemény. 
Október 23. és június 16. lett a forradalom emlékezetéhez kap-
csolódó két legfontosabb dátum, majd később egy újabb nappal 
bővült az ünnepnapok száma: november 4. a forradalom leveré-
sének napja, 2013. óta nemzeti gyásznap.

Hagyomány

Nemcsak az újratemetési szertartás köti a rendszerváltást 1956 
emlékezetéhez. A Harmadik Magyar Köztársaságot Szűrös Má-
tyás a Parlament erkélyéről 1989. október 23-án kiáltotta ki, ez-
zel kifejezve, hogy az új, demokratikus Magyarország innen ere-
dezteti magát . A rendszerváltás új politikai pártjai pedig mind 
vállalták a forradalom örökségét, annak folytatójaként határoz-
ták meg magukat, s a Kádár-rendszertől való elhatárolódásuk 
szimbolikus kifejezése volt, hogy legitimációjukat az 1956-os 
forradalomban találták meg . A forradalom emlékezetében még-
is érzékelhető egy zavar, amely máig akadályozza, hogy valódi 
konszenzuson alapuló nemzeti ünneppé váljon október 23-a.2 A 
forradalom emlékezete a kádárizmus éveiben marginalizálódott, 
félelemmel telítődött. A személyes történelem csatornáin élt to-
vább, s beletörődött a kádárizmus nyújtotta biztos, de korláto-
zott keretekbe. Amikor hirtelen a tiltás évtizedei után a forrada-
lom ünneppé vált, a társadalomnak nehéz volt feldolgozni ezt a 
gyors átalakulást. 1990-ben, az ünnepi pillanat elmúltával bekö-
vetkezett egy fontos fordulat: az addigi „egyirányú” emlékezet 
átadta helyét a „széttartó” emlékezeti hagyományoknak, s az ak-
kor kialakuló keretek máig meghatározzák a forradalom emlé-
kezetét. A forradalom hagyományai között kialakult két pólus, 
amely már a kilencvenes években szembekerült egymással: az 
egyik a reformkommunista, amelynek emlékezetét a Nagy Im-
re-csoport, a forradalomban is részt vevő baloldali értelmiségiek 
őrizték, a másik a forradalom „szabadságharcos” hagyománya, 
amely az utcai felkelőcsoportokat állította középpontba, kezde-

2 Litván György: Az elnémult hagyomány . Élet és Irodalom, 2001/15.



tektől erős antikommunista éllel, továbbá a forradalom szellemi 
vezérének szerepében Mindszenty Józseffel. A két ötvenhatos 
hagyomány a rendszerváltás kezdetétől meghatározta a forra-
dalom emlékezetének ápolását, a szertartások, ünnepségek for-
gatókönyveit .3 A hagyomány széttartása is megnehezíti, hogy a 
forradalom emlékezete nyugvópontra jusson, s kikerüljön a Jan 
Assmann által „forró” emlékezetnek4 nevezett státusából. Az el-
telt három évtizedben egykori főszereplők szorultak háttérbe, 
miközben még mindig bukkannak fel „új” hősök,5 egyes közte-
rek új funkciója kiszorítja a korábbi emlékműveket, versengés fo-
lyik a politikai emlékezet piacán. A forradalom emlékezete feletti 
harcnak nemcsak a múlt uralása a tétje, hanem a rendszerváltás 
emlékezetének birtokbavétele is. „Az emlékezet feletti uralom 
uralmat jelenthet az egész közösség felett, minden hatalom arra 
törekszik, hogy maga határozza meg a kollektív emlékezet és a 
kollektív felejtés csomópontjait .”6 A modern társadalmak saját 
politikai legitimációjukat kötik ezekhez a mitikus időkhöz. Min-
den magát egy-egy történelmi fordulathoz kapcsoló társadalom 
igyekszik megteremteni a saját eredetünnepeit . Nem feltétlenül 
riasztó több emlékezeti konstrukció együttes jelenléte; Gyáni Gá-
bor szerint nemcsak megengedett, de kívánatos is az egymás-
sal versengő sokféle értelmezés.7 „A mítosz szimbolikus tartal-
ma inkább a jelentések egyfajta tárháza, amely nyitva áll a más 
struktúrákban való felhasználás számára is .”8 Ennek ellenére az 
emlékezeti hagyományok vetélkedése is befolyásolhatta, hogy a 
forradalmi hagyomány nem tudott igazi, konszenzusos ünneppé 
alakulni . 

A rítus kellékei

(Szereplők – héroszteremtés) Fontos egy ünnepnél, hogy legyenek 
kiemelkedő hősei, akik mitikus szerepben jelenítik meg azokat 
a szakrális értékeket, amelyekről az ünnep meg akar emlékez-
ni. 1989-ben sokan éltek a forradalom egykori szereplői közül, 

3 Szabó Miklós. Demokratikus forradalom vagy dicsőséges antikommunista 
forradalom?, in uő: Múmiák öröksége. Politikai és történeti esszék, Új Mandátum, 
Budapest, 1995, 124.

4 Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai 
magaskultúrákban, Atlantisz, Budapest, 1999, 68.

5 Eörsi László: Párhuzamos életrajzok: Dózsa László és Pruck Pál, in Keller 
Márkus–Tabajdi Gábor (szerk.): Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. Év-
könyv XXIII, OSZK – 1956-os Intézet, 2018, 258–283.

6 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Az ünnep mint emlékezés és az emléke-
zés mint ünnep . Jel-Kép, 2012/1–4. https://communicatio.hu/jelkep/2012/1_4/
kapitany_agnes_kapitany_gabor.htm (Utolsó letöltés: 2019. szeptember 2.)

7 Gyáni Gábor: Emlékezeti kánonok és emlékező közösségek in Rainer M. 
János–Standeisky Éva (szerk.): 1956. Magyarország a jelenkorban. Évkönyv X, 
1956-os Intézet, Budapest, 2002, 163.

8 Connerton, Paul: Megemlékezési szertartások, in Zentai Violetta (szerk.): Po-
litikai antropológia, Osiris – Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1997, 71.
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ahogy még harminc évvel később is. Kezdetektől részt vettek a 
forradalom megemlékezési szertartásain, közülük többen sze-
repeltek politikai kampányokban, s így átpolitizálták a forrada-
lom emlékezetét. A pártok pedig nem utasították vissza őket, hi-
szen jelenlétük erősítette legitimációjukat. Mártíriumukkal Nagy 
Imre és társai kerültek a mitikus hős főszerepébe még 1989-ben, 
de a forradalmi hagyomány az emlékezet ellentétes pólusán 
megalkotta a másik mitikus hőst, a pesti srácot – az utcai forra-
dalmár alakját . A két emlékezeti hagyomány vetélkedése a héro-
szok kiválasztásában is tetten érhető. Az ünnepek kanonizálása 
folyamatos, hiszen a korábbi kánonokat újraértelmezik, átírják . 
Egyes mozzanatokat kiemelnek, mások háttérbe szorulnak. Új-
fajta ünnepi kánont és emlékezetbéli eltolódást hozhat létre, ha 
más központi alak köré szerveződik az ábrázolás.9 Napjainkban 
is tartó folyamat Nagy Imre emlékezetének háttérbe szorítása – 
amelyet jelez szobrának eltávolítása a Parlament elől egy sem-
leges, távolabbi közterületre, illetve a „pesti srác,” a szabadság-
harcos alakjának előtérbe kerülése. A 2016-os Emlékév központi 
alakja a fegyveres felkelő lett. Utcákon elhelyezett felkelőport-
rékkal személyesítették meg elvont alakját, s ily módon konkrét 
személyekhez kötötték az emlékezést. „Minden személyiség és 
minden egyes történelmi faktum az emlékezetbe kerülve azon 
nyomban tanná, fogalommá, szimbólummá válik – értelmet 
nyer, a társadalom eszmerendszerének elemévé válik .”10 A hé-
rosszal a hatalom megjeleníti azokat az értékeket, amelyeket el 
akar fogadtatni, miközben azonosulni is lehet vele, s ez növeli az 
érzelmi azonosulást . 

(Helyszínek) Az évek során, megszülettek azok az emlékezeti 
helyek, amelyek az ünneplés állandó helyszíneivé váltak: Buda-
pesten az új köztemető 301-es parcellája, a Bem tér, a Magyar 
Rádió épülete, a Corvin köz, a Műegyetem aulája, a vidéki vá-
rosok főterei, a forradalom főszereplőinek szülőházai. A Kossuth 
tér megmaradt a fontos emlékezeti helyek között: nagygyűlések, 
tüntetések állandó színtere. A Hősök tere kiszorult a megem-
lékezésekből. Az egykori Felvonulás tér 2006-ban kapott ismét 
szerepet az ünnepi rituáléban, amikor átnevezték Ötvenhatosok 
terére, és elkészült a ma is látható emlékmű az egykori Sztálin-
szobor, a későbbi kádári dísztribün helyén. Országszerte sorra 
emeltek emlékműveket a forradalomnak, mert szükség lett olyan 
emlékezeti helyekre, ahol meg lehet tartani a helyi ünnepsége-
ket, koszorúzásokat. A forradalom emlékműveiről Boros Géza 
monográfiája11 ad áttekintést.

(Vizuális reprezentációk) A tömegmédiának köszönhetően ka-
nonizálódtak a forradalom vizuális szimbólumai: a lelkesen 

 9 Kapitány – Kapitány, i. m.
10 Assmann, i. m. 38.
11 Boros Géza: Emlékművek ’56-nak, 1956-os Intézet, Budapest, 1997.
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vonuló, éneklő tömeg, a fellobogózott tank, a lyukas zászló, az 
élelmiszerszállító teherautó, platóján ballonkabátos forradalmá-
rokkal, a romos város, a fő- és mellékszereplők képei. A filmar-
chívumban őrzött és a külföldről hazakerült hagyatékokból elő-
kerülő, a rendszerváltás után bemutatott, eredetileg híradónak 
szánt, hányatott sorsú archív filmfelvételek12 ciklikusan ismétlő-
dő bemutatása minden évben, a dokumentumfilmek és ismét-
léseik, a külföldi fotóriporterek13 által készített újra felfedezett 
fényképek, az amatőr felvételek, amelyek folyamatosan bukkan-
tak fel a családok rejtekhelyeiből, hagyatékokból, bevésték a for-
radalom ikonográfiáját a nézők emlékezetébe. 

(Dokumentumfilmek) A múlt megismerése, értelmezése, visz-
szavétele az átmeneti folyamat egyik központi eleme a nyolc-
vanas évek dokumentumfilmjeinek. A tiltás alól felszabaduló 
utolsó téma az 56-os forradalom története. A filmek erősen kö-
tődnek ezért a rendszerváltás pillanatához: megtekintésük, a ka-
tarzis, amelyet a nézők átéltek, összekapcsolódott a szabadság 
átélésének, a múlt kibeszélésnek felszabadító érzésével. A filmek 
vetítése már az első lehetséges pillanatban hozzákapcsolta őket 
egy rítushoz: Ember Judit Menedékjog14 című dokumentumfilm-
sorozatát a Nagy Imre-csoport snagovi sorsáról 1989. június 16-
án tűzte műsorára a Magyar Televízió, mintegy az újratemetési 
szertartás lezáró aktusaként. A forradalom történetét elbeszélő 
dokumentumfilmek nagy hatással voltak a rendszerváltás utá-
ni közbeszédre is. A sortüzek története, a hősies krónikák, a ki-
végzések tragikuma valóban meg tudta szólítani az egész társa-
dalmat – igaz, csak nagyon rövid időre. A filmek célja a hősök 
emlékezetének ébren tartása, „a nevesített számontartás” volt, 
hogy a köztudatban helyére kerüljön a megtorlás mértéke, a for-
radalom fő- és mellékszereplőinek kiléte, sorsa. A megismerési 
folyamat egyik első lépése volt az egykori hősök mártíriumának 
megörökítése, a halottak elsiratása, egy emlékmű felállítása. A 
dokumentumfilm emlékezeti hellyé vált. A korai filmek a múlt-
feltárás szándékával készültek, sokszor a történészek előtt járva. 
A forradalom erős szimbólumai szinte kínálták magukat, hogy 
felépüljön belőlük a forradalmár mitikus hőssé emelt alakja. A 
filmekben konstruált forradalomkép egyre többször került konf-
liktusba a történettudomány friss kutatásaival.15 Az ötvenhatos 
mítoszok, legendák születésének nem lehetett gátat venni, ezt tá-

12 Erről bővebben: Varga János – Tóth István Sztív: Akik filmre vették a for-
radalmat https://filmarchiv.hu/hu/aktualis/hirek/1956oktober–23-filmesei 
(Utolsó letöltés: 2019. szeptember 2.)

13 Többek között Erich Lessing, Jean-Pierre Pedrazzini, Michael Rougier, Wal-
ter Engmann, Franz Goess és Russell Melcher.

14 Menedékjog, rendező: Ember Judit, operatőr: Mertz Loránd, Balázs Béla Film-
stúdió, 1988, 665 perc.

15 Litván György: Mítoszok és legendák 1956-ról, in Kőrösi Zsuzsanna – Rainer 
M. János – Standeisky Éva (szerk.): 1956. Évkönyv VIII, 1956-os Intézet, Buda-
pest, 2000, 205–219.
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mogatta a filmek tömegtermelése is: évente több tucat 56-os do-
kumentumfilm készült, a forradalom 50. évfordulójára 142 (sic!) 
filmterv16 kapott állami támogatást. „A nagy történelmi évfor-
dulók idején mindig jelentős törekvések mutatkoznak ara, hogy 
újabb történelmi filmek szülessenek, melyek beemelik az új nem-
zedékek történelmi tudatába a történelem egy meghatározott 
szakaszát .”17 Szükségszerűen sematizálódnak formai megoldá-
saik, és tartalmukban sem tudnak megújulni, a dokumentum-
filmek hatalmas választéka a tömegmédia ünnepi kellékeiként 
mégis az 56-os megemlékezések állandósult eszközeivé váltak. 

Rituálé

Az ünnep szakrális esemény; a hétköznapokkal szemben olyan 
jelentést hordoz, amely valamilyen különleges értékre utal. Ez 
nem feltétlenül jelent vallásos tartalmat, de elkülöníti a „szen-
tet,” a társadalom vitathatatlan értékeit a profántól . „A modern 
»Szentség« a vallásossal ellentétben nem Isten és a Sátán, hanem 
a »Jó«, a »Tiszta«, a »Rend«, valamint a »Rossz«, a »Tisztátalan«, 
a »Kaotikus« megkülönböztetésének mai formáin alapul.”18 A rí-
tusok közvetítik azt a – gyakran történelmi – tudást, amely segít 
az egyén és a közösségek identitásépítésében . A rítus ciklikusan 
ismétlődő cselekvés, amely biztosítja a tudás körforgását a cso-
porton belül, megemeli a jelent a múlt nagyságával . Látható cere-
moniális tevékenység, amely egy láthatatlan morális szükséglet 
kielégítésére szolgál „Az ünnep a kulturális emlékezet elsődle-
ges szerveződésformája.”19 A rendszerváltás után szükség volt 
az új, demokratikus berendezkedésű Magyarország alapértékeit 
meghatározni, kimondani és megjeleníteni, s erre a forradalom 
mítosza alkalmas volt . Ahogy tehát egy közösség megjeleníti az 
ünnepét, következtetni lehet azokra a morális szükségletekre, 
amelyeket az kielégít, értékekre, amelyeket a közösség át akar 
élni. Ez 1956 esetén a lázadás, a szabadságharc, a függetlenség, 
a személyes részvétel egy nemes ügy kivívásáért, kiállás az el-
vekért, áldozathozatal . A múlt megismerése és rituális megjele-
nítése a jelenre nézve is kötelezettségvállalást jelent. A rituális 
esemény kikényszeríti a morális reflexiót. 1956 megemlékezési 
rítusaihoz ugyanúgy hozzátartoznak a koszorúzások, a médiá-
ban készített emlékműsorok, mint a politikai nagygyűlések, szó-
noklatok, amelyek a jelenre reflektálnak, hiszen az ünnep erede-
te és megemlékezéseinek története okán mindig is kapcsolódott 
a politikumhoz. A rítusok fizikai térben és időben játszódnak, 

16 Sárközy Réka: Elbeszélt múltjaink. A magyar történelmi dokumentumfilm útja, 
1956-os Intézet – L’Harmattan, 2011, 229.

17 Kapitány – Kapitány, i. m.
18 Császi Lajos: A média rítusai. A kommunikáció neodurkheimi elmélete, Osiris – 

MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, 2002, 69.
19 Assmann, i. m. 57.
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a fizikai világ történéseit hozzákapcsolják a szimbolikus térben 
játszódó mítoszokhoz. Az 1956-os ünnepségek fizikai ideje pedig 
a kezdetektől meghatározza az ünnep lefolyását.

Médiaesemény, médiarítus

A forradalom emlékezetének megünneplése a kezdetektől mé-
diaesemény . A média nyilvánossága hozzájárul a mítoszok fel-
építéséhez, szakralizál vagy deszakralizál, értékeket jelenít meg 
és integrálja a nézőket. Dayan és Katz szerint20 a médiaesemény 
kiemelkedő jelentőségű, ünnepélyes ceremóniák közvetítése biz-
tosítja mindenki számára a jelen idejű részvételt. A néző ottho-
nában így nem vonul ki a közéletből, hanem továbbra is részt 
vesz a közösség életében. Az ilyen részvételt nem lehet felülről 
kikényszeríteni . Szükség van hozzá a közösség jóváhagyására, 
az önkéntességre. A néző dramatizált szerepjátékon vesz részt 
valahol a fikció és a valóság határán. Jelentést ad az eseménynek 
és kommentálja azt . „A médiaesemények kommunikációs rítu-
sok, amelyekben a társadalmi dráma kulturális mítosszá alakul 
át .”21 1989-ben a néző a televízióból követhette a kelet-európai 
szovjet típusú diktatúrák összeomlását, a Híradó 1989 . október 
23-án 12 percben számolt be az első legális forradalmi megem-
lékezésekről. A Parlament előtt rendezett nagygyűlést, amelyen 
becslésük szerint több mint 100 000 ember vett részt, élőben köz-
vetítette. Császi Lajos is kiemeli, hogy egy forradalom közvetíté-
se – Dayan és Katz példája a prágai bársonyos forradalom kap-
csán – még nem szükségszerűen médiaesemény.22 De nem ez a 
megkülönböztetett figyelem tette mindenkori médiaeseménnyé 
a forradalom emlékezetének ápolását, hanem egy másik, egy 
egész napos közvetítés június 16-án, amely az egész országnak 
biztosította a szimbolikus pillanatok közös átélését; részvételét 
azon a temetési szertartáson, amely mindenki számára nyilván-
valóvá tette egy korszak lezárását, és egy újnak a kezdetét.

(Nagy Imre és mártírtársai újratemetése) Az ünnep lényeges ré-
sze a térhasználat. Elkülöníti a teret a hétköznapitól, díszítése 
fokozza az érzelmi azonosulást, szimbólumai pedig az esemény 
értelmezését . A temetés helyszíne egy szimbólumokkal terhelt 
tér, a Hősök tere volt. Itt nyugszik az Ismeretlen Katona, itt alkot-
nak szoborcsoportot a magyar történelem nagyjai. Itt legitimálta 
magát a Kádár-rendszer 1957. május elsején százezres tömeggel 
– amely a Magyar Televízió első közvetítése is volt, egyben hiva-
talos működésének kezdete –, nem messze a temetés helyszíné-
től állt a Sztálin-szobor, amelyet a forradalom első estélyén le-

20 Dayan, Daniel – Katz, Elihu: Media Events, Harvard University Press, Camb-
ridge, 1992 .

21 Császi, i . m . 94 .
22 Uo. 90.
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rombolt a „nép,” majd helyére a Kádár-rendszer felvonulásainak 
tribünje került. Rajk László, a temetés díszlettervezője egy inter-
júban elmondta, hogy a helyszín kiválasztásban jelentős szere-
pet játszott a televíziós közvetítés, meghatározta az installációk 
színét, a díszletelemek elhelyezését, de még a képkivágatokat is: 

Kameraállásokat is kellett építenünk, s úgy döntöttünk, hogy azt a 
tévékamerát, amely a szónokokat veszi, bal oldalra rakjuk. Ugyanis így 
a háttérben megjelent a jugoszláv követség. Ez tehát abszolút tudatos 
döntés volt, olyannyira, hogy Győrffy Miklósnak, aki a közvetítést ve-
zette, meg is mondtuk: ha ennek a kamerának a képe jelenik meg a köz-
vetítésben, tudd, hogy a háttérben a jugoszláv követséget látod, ahon-
nan Nagy Imrét és a társait elrabolták.23 

A Műcsarnok épületét fehér lepel borította, az oszlopokat és 
a timpanont fekete. Eléjük középen kiégetett gyászzászlót lógat-
tak. „Ez a legerősebb szimbóluma 1956-nak. Az ilyen egyértelmű 
szimbólumokat sose művészek csinálják, hanem az utca embere 
hozza létre őket, vagy egyszerűen csak lesznek.”24 A lépcsőkön 
feküdt az öt koporsó, kiegészítve egy üres hatodikkal, amely az 
ismeretlen helyen nyugvó forradalmárokat szimbolizálva kiszé-
lesítette a szertartás érvényét minden forradalmárra, az egész 
országra. Az elzarándokolt tömeg megtöltötte a teret, órákig tar-
tott, amíg az egyes társadalmi és politikai szervezetek lerótták 
tiszteletüket a ravatal előtt. A tömeg együttes jelenléte, a közös 
cselekvés erősítette az összetartozás tudatát, de erőt is sugárzott: 
megerősítette a jelenlévőket és a nézőket is abban, hogy valóban 
tanúi egy rendszer bukásának. Nemcsak Nagy Imrééket temette 
el az ország, hanem az egész Kádár-rendszert. „Ez a gyászün-
nepség olyan volt, mint egy úrfelmutatás, amely elől a Gonosz 
szűkölve menekül” – írta Kende Péter,25 nem véletlenül a Szent 
és a Gonosz harcának és a Gonosz bukásának bibliai allúziójával . 
A temetés határvonalat húzott két korszak között, megnevezte 
a Jót és Gonoszt: színészek sorolták fel a kivégzett forradalmá-
rok neveit, egymondatos drámába sűrítve sorsukat – „Kolompár 
Mátyás segédmunkás, kivégezték 1957-ben, élt 33 évet” –, s ez-
zel is a rituális kommunikáció elveinek megfelelően az átélést, 
az érzelmi azonosulást támogatták. A dramatizálás az egyik esz-
köz a valóság létrehozására; a rítus mint interakciós forma se-
gíti az egyént, hogy teljesebben és mélyebben legyen részese a 
legalapvetőbb realitásnak.26 Nemcsak a szónoklatokat tartó egy-
kori forradalmárokkal, hanem a neveket felolvasó színészekkel 

23 Nagy Imre temetése és az 56-os emlékmű születése. Mihancsik Zsó-
fia interjúja Rajk Lászlóval, Budapesti Negyed, 1994/1. https://epa.oszk.
hu/00000/00003/00003/rajk.htm (Utolsó letöltés: 2019. szeptember 2.)

24 Uo .
25 Kende Péter: Mitől omlott össze?, in Kende Péter: A kommunizmus és a magyar 

társadalom, Kalligram, Pozsony, 2013, 234.
26 Andok Mónika: A kommunikáció rituális elmélete, Gondolat, Budapest, 2017, 35.
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is jelen voltak a mitikus idő tanúi, s jelezték ezzel múlt és jelen 
kapcsolatát: Mensáros László27 a nevek felolvasásában vett részt, 
Sinkovits Imre28 a szónokokat konferálta fel, Darvas Iván29 pe-
dig a Műcsarnok lépcsőjén végig az egyik koporsó mellett állt, 
majd a temetőbe kiérve ő is részt vett a nevek ismételt felolva-
sásában . A temetés fontos dramaturgiai elemei voltak a szónok-
latok: verbálisan emelték ki a legfontosabbnak tartott értékeket, 
segítették bevésődésüket, nyelvileg is ünnepi-megemelt szférá-
ba emelték őket. A szónokok30 kiválasztása is szimbolikus volt: a 
hérosz alakja jelent meg személyükben, önmagukkal hitelesítve 
az ünnepet. Személyük összekötő elem volt múlt, jelen és jövő 
között. A szertartáson bejátszották Nagy Imre hangját – ez szin-
tén a „megidézést,” a személyes jelenlét érzékeltetését szolgálta . 
Mindez együtt teremtette meg a rendszerváltás szimbolikus pil-
lanatát . A forradalom emléke ismét pozitív mítosszá vált, június 
16-a hozzákapcsolódott a forradalom és a rendszerváltás emlé-
kezetéhez .

(2006. október 23.) A forradalom ötvenedik évfordulójának 
napja egy másik médiaeseménnyé váló nap az 56-os ünnepségek 
történetében. Felfokozott politikai hangulatban került rá sor, egy 
kormányválság kellős közepén, amelyet a pár héttel korábban 
megszellőztetett politikai beszéd31 váltott ki. Az ötvenedik év-
fordulót megkülönböztetett médiafigyelem kísérte nemcsak Ma-
gyarországon, hanem világszerte. A hatalmas előkészületekkel 
várt nap botrányba fulladt, amelyet a televíziócsatornák élőben 
közvetítettek. Magasztos ünnep helyett tüntetőket könnygázzal 
oszlató rendőrök, köveket dobáló felvonulók, zavar és anarchia 
képeit láthatta az egész világ. De ez nem jelentette az ünnepi ri-
tuálés elmaradását, inkább annak torz, parodisztikus formában 
történő megjelenítése lett. Durkheim32 szerint a rítus nemcsak po-
zitív lehet, amely közös értékek megjelenítésével megerősít, ha-
nem negatív is, amely tiltásokat, tabukat fogalmaz meg. Egy po-
zitív rítus is fordulhat a fonákjára: ilyen inverz rítus a karnevál, 
amelyben megszűnnek a tabuk és bizonyos erkölcsi korlátozá-
sok – egyetlen kitüntetett napon, korlátozott időre. Itt helye van 

27 Mensáros László 1956-ban a debreceni Színházi és a városi Forradalmi Bi-
zottmány tagja. 1958-ban letartóztatták, elítélték, 1960-ban szabadult.

28 Sinkovits Imre a forradalom alatt létrehozott Magyar Színház- és Filmmű-
vészeti Szövetség Forradalmi Bizottságának tagja. 1956-ban az október 23-i 
tüntetésen a Petőfi-szobornál elszavalta a Nemzeti dalt . 

29 Darvas Iván 1956-ban forradalmi bizottságot szervezett, hogy bátyját (Dar-
vas Attila tervezőmérnököt) kihozza a börtönből. Ezért a forradalom leveré-
se után 32 hónap börtönre ítélték (1957–1959), 1957-ben Kistarcsára került, 
1963-ig nem játszhatott.

30 Vásárhelyi Miklós, Rácz Sándor, Mécs Imre, Zimányi Tibor, Király Béla, Or-
bán Viktor .

31 Az öszödi beszéd 2006.  Gyurcsány Ferenc miniszterelnök május 26-án az 
MSZP-frakció zárt balatonöszödi ülésén tartott, szeptember 17-én nyilvános-
ságra került  záróbeszéde .

32 Durkheim, Émile: A vallásos élet elemi formái, L’Harmattan, Budapest, 2002.
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a humornak is, mert van közösségépítő ereje. A 2006-os egész na-
pos tüntetésekben sok minden keveredett. A pozitív rítusok boj-
kottja egyszerre jelentett elhatárolódást, tagadást, idomulást egy 
konkrét politikai helyzethez . A forradalom évfordulóját negatív 
rítussá transzformálta, s így szintén közösségépítő és identitás-
képző erővel jelenítette meg a tagadást. A tüntetők megzavarták 
az ötvenhatosok terén tartott emlékműavatást és minden más hi-
vatalos megemlékezést . A negatív rítus célja a megszégyenítés 
volt, a kirekesztés, a deszakralizáció, amely nem a forradalom-
nak szólt, hanem az annak emléket állítóknak . Nem fogadták el 
azt a kontinuitást, amelyet a hatalmon lévő kormány önmaga és 
a múlt összekapcsolásával kívánt rituálisan megjeleníteni . Cél-
ja a konfliktus felkeltése és életben tartása volt. Az utcai tömeg, 
amely eredetileg az aznapra meghirdetett nagygyűlésekre ment, 
rendőri erőszakkal szembesült, s tömeggé formálódott, amely a 
forradalom helyszínein bolyongva az egykori forradalom gro-
teszk, inverz képét mutatta. 

Az ünnep mindig az eredet idejében játszódik, az ünnep rítusaiban 
a jelen emberei eljátsszák mindazt, amire az ünnep emlékeztet: megjele-
nítik a hajdani mitikus történéseket, másrészt magukat is visszaviszik 
a mitikus időkbe […] mindezzel életben tartják a kulturális közösséget, 
amelyben az ősidők emberei osztoznak a jelen embereivel.33 

Az utcai tüntetők az egykori harcosok karneváli megjelenítői-
vé változtak, nem nélkülözve a humort sem a feje tetejére állított 
forradalmi megemlékezésben: az elkötött tank, amely egy lyu-
kas zászlóval díszítve rombolta a villamosmegállót és bolyon-
gott céltalanul, szimbolizálta a nap őrült kavalkádját, forradalmi 
paródiáját. Az erőszak megjelenése eltörölte a karneváli hangu-
latot, az utcai csaták pedig előhívták a pesti srác, az utcai harcos 
képét, annak egyszerre nevetséges és félelmetes jelenkori meg-
személyesítőiben. Nagy nyilvánosság előtt játszották el a forra-
dalmár szerepét, és ennek tudatában is voltak: számos akció a 
kamerának szólt. Császi felhívja a figyelmet, hogy a médiarítu-
sok kimenetele is lehet nyitott, szabályozatlan, kaotikus.34 1989 . 
június 16-ának a kimenete sem volt előre látható: békés lefolyása 
és elementáris ereje csak későbbről visszatekintve egyértelmű. 
A fennmaradt források tanúskodnak a szervezők bizonytalan-
ságáról, kétségeiről. 2006 őszére végletesen igaznak bizonyult a 
nyitott végkimenetel. Társadalmi dráma zajlott az utcákon és a 
televízió képernyőjen, amely váratlanul öltött alakot, résztvevői 
pedig egy ponton túl nem tudták befolyásolni a kimenetét . Ké-
sőbbi megítélése is vitatott, a jelenség ma is nehezen értelmez-
hető – az általam felvázolt magyarázat is csak bátortalan lépés 
ezen az úton .

33 Kapitány – Kapitány, i. m.
34 Császi, i. m. 102.
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Sarungi Emőke 

Személyes rítus vagy közösségi cselekvés?

Utam az apahiánytól a Gyászfeldolgozás Módszerig

Személyes utam a veszteségek mentén

Sokáig foglalkoztatott, hogy gyászolhatjuk-e azt, ami soha nem 
volt meg igazán. Magammal és másokkal is vitáztam, időnként 
az előadásaimon érveket gyűjtöttem a hallgatóság soraiból az 
igazam mellett. Mostanra elcsendesült a belső dilemma, a külsők 
is kevésbé mozgatnak meg ebben a témában. Arra jutottam, hogy 
az elméleti érvek némává válnak a belső tapasztalataink mentén, 
mivel a gyászolás és az érzelmi veszteségek területén az egyén 
sajátosan egyedi, megismételhetetlen élménye a legmeghatáro-
zóbb .

Igen, hosszú éveken át, anélkül, hogy tudtam volna, gyászol-
tam, hogy volt apám meg nem is volt, mivel a szüleim válása 
után hosszú éveken át több ezer kilométer választott el bennün-
ket egymástól, különböző kontinensen éltünk. Volt olyan szakasz 
a sajátélményű munkámban, ahol szinte fizikailag megjelent a 
hiánya a mellkasomban . Zavaró volt így mászkálni a világban, 
mert attól tartottam, valami furcsa varázslat folytán mások is ész-
lelik majd a lyukat a szívem táján . Nem vagyok jártas a varázs-
lat terén, de a hiányt, a bánatot és annak gyászát, hogy apám 
oviskoromtól tizenkilenc éves koromig eltűnt hosszú időre az 
életemből, határozottan észleltem az életemben, s így sokféle 
lélektani mechanizmuson keresztül biztosan mások is. Bárcsak 
lett volna a korai években valami jótékony mágia, vagy legalább 
valami saját rítus, ami megragadhatóvá teszi, amitől körvona-
lazhatóvá válik jobban mindez! Eszköztelen voltam, gyerekként 
legalábbis teljesen. Egy boszorkányos visszatérő álmomra em-
lékszem abból az időből, de azt gonosz varázslatként, fájdalmat 
és szenvedést okozó, éjszakáról-éjszakára ismétlődő ártó rontás-
ként tudtam csak megélni . 
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Felnőttkoromban saját rítusként a szüleim válásával kapcso-
latos veszteségen a pszichoterápiás folyamataimon kívül ver-
seken és egy színpadi alkotáson keresztül dolgoztam, később 
pedig a Gyászfeldolgozás Módszer eszközével. Az említett da-
rabban, amelynek születéséről, folyamatáról werkfilm is készült 
(Kocsor Erika: A luo herceglány meséje, 2006.), alkotótársaimmal 
megjelenítettük a családunk történetéből írt mesét. Kellett hoz-
zá a pszichoterápiás folyamat integrációs ereje, az engem mé-
lyen megérintő magyar és afrikai zenék, az alkotótársaim által 
megformált biztonságos tér, amelyben megszülethetett a férfi és 
női főszereplő táncosok sebeinek gyógyulásával végződő tánc-, 
árny- és bábjáték. A darab mottója a következő gondolatom volt: 
„Beavatássá válhat az életünkben minden fájdalom, amint meg-
értjük az üzenetét .”

Akkor még nem sejtettem, hogy a gyásszal fogok foglalkozni, 
és előadásaimon az új gyászelméletek jelentést formáló, új narra-
tívát teremtő gondolatairól is fogok majd beszélni. Akkor éppen 
elegem lett a gyászolásból. Meg is kérdeztem az egyik terápiás 
ülésemen: „Örökké fogok gyászolni? Soha nem lesz vége? Nincs 
olyan, hogy egyszer csak letesszük, és kész?” A terapeutám meg-
nyugtató mosollyal és pár bölcs mondattal válaszolt, de ez csak 
átmenetileg tudta enyhíteni a türelmetlen, tehetetlen bosszúsá-
gomat. Elegem volt a gyászból, a bánatból, a hiányból, a „lyukas 
mellkas”-érzésből.

Akkor és azóta is főleg ebből a szempontból érdekel a gyász: 
lehet-e véget vetni a fájdalmas folyamatnak valamilyen eszköz-
zel; ha van ilyen segítő eszköz vagy cselekvés, akkor az hogyan 
hat? Az is érdekelt, mi lehet a valódi válasz arra, amikor a veszte-
séget átélt pácienseim gyötrődve kérdezték újra és újra: „De mit 
csináljak, doktornő?” Nekem is volt néhány támaszt nyújtó mon-
datom, az együttérzésem és az a tiszta szándék, hogy elkísérjem 
őket a gyógyulásuk útján. De kevésnek éreztem, nyugtalanító-
nak, hogy magamnak sem és nekik sem tudtam a folyamatból 
célzottan kivezető cselekvést javasolni . A pszichoterápiában báto-
rítottam őket az érzéseik szabad kifejezésére, a hétköznapokban 
a természetben töltött minél több időre, jóleső mozgásra, meg-
értő baráti beszélgetésekre, de valójában tanácstalan voltam. Bí-
zom benne, hogy nem ártottam semmivel, és nem nehezítettem 
meg a gyászolás folyamatát számukra .

Volt még egy élményem, amit megosztok, hátha tovább ol-
dódik a szégyenérzet, amiből még mindig maradt valamennyi. 
Egy közeli barátnőm édesanyja halálát követően azon kaptam 
magam, hogy miközben mellé álltam, vigaszt próbáltam nyújta-
ni, fizikailag is rossz érzeteket okozó félelem lett úrrá rajtam: mi 
lesz velem, ha az én anyám is meghal? Akkor még távol volt az a 
két és fél évvel ezelőtti dátum, akkor még rettegtem, valamilyen 
meghatározhatatlan megsemmisülésétől tartottam az elvesztése 
kapcsán. Komoly erőfeszítés volt a barátnőm mellett maradni a 
gyászfolyamatban, miközben ezzel a rettegéssel küszködtem. A 



szégyent pedig az a fantázia okozta, hogy ha meg tudnám ten-
ni, egy mondatát sem hallgatnám tovább. Végül mellette marad-
tam, a temetésen, a halotti toron is ott voltam. Vittem a küszkö-
déseimet, amellyel hasonló helyzetben biztosan nem voltam és 
vagyok egyedül .

Szakmai utam a gyászfeldolgozásban

Segítőként akkor lehetünk a leginkább támaszként jelen, ha a tu-
dásunk és tapasztalataink mellett a saját belső munkánkat lel-
kiismeretesen és szinte folyamatosan elvégezzük. „Ha a belső 
gubancainkat kigubancoljuk, akkor az a lehető legkevésbé akad 
bele a másik történetbe” – szól a számomra visszatérő gondolat 
hosszú évek óta . A fenti személyes történet óta biztosan tudom, 
mennyire igaz ez a vesztségek témájában, különösen a halálese-
ti gyásznál, ahol nemcsak saját múlandóságunk érintődik meg, 
hanem a még élő szeretteink elvesztésének félelme is. Sokszor 
gondoltam már végig, hogyan is vezetett az utam a gyász témá-
jához? Egészen egy nemrégen történt személyes beszélgetésig 
azt hittem, hogy egy tizenegy évvel ezelőtti párkapcsolati veszte-
ség indított el a gyászfeldolgozásban. De a kolléganőm egy nyári 
estén a teraszunkon az egyre mélyülő beszélgetésben elmesél-
te, hogy tévedek, ha így gondolom . Orvostanhallgató koromban 
egy thanatológiai témájú orvosi pszichológiai előadás után oda-
rohantam hozzá és az előadóhoz, s kérdésekkel bombáztam őket 
a halál és a gyász témájában . 

A következő odafordulásom egy kis betegem halála volt, ahol 
a végső pillanat hamarabb következett be, mint ahogy gyermek-
pszichiáter konzulensként meg tudtam volna szervezni egyik 
utolsó kívánságát: a gyermekklinika elé szeretett volna lejutni, 
horgászni a steril szobából . Úgy éreztem, a halál felé való úton 
ő sokkal bátrabb és bölcsebb volt nálam. Szakmám feladását 
fontolgattam, ha ennyit sem tudok megtenni egy gyermekért a 
halállal való versenyfutásban. Egyik tapasztalt munkatársnőm 
nyomta a kezembe Polcz Alaine (2007) könyvét, amely sokat se-
gített az élmény átdolgozásában, újrakeretezésében és a pályán 
való megmaradásomban . 

Akkor még nem tudtam megfogalmazni, ami egy ideje már 
világos számomra: a legmélyebben az az út érdekel, aminek so-
rán a gyászfolyamatunkból visszajutunk az élethez . Hogyan tu-
dunk újra teljes szívvel szeretni; hogyan tudunk a múlton való 
rágódásunkból, jövőtől való szorongásunkból az életünk jelen 
idejű pillanatainak lehető legteljesebb megéléséhez megérkezni?

Segítő cselekvések

Vajon a szokásaink egyedisége beilleszkedhet-e a rítusok sorába? 
Formálhatja-e azokat? A rítusok kötött formája lehetőséget ad-e 
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arra, hogy elhelyezzük benne az életünk átmeneti szakaszainak, 
érzelmi kríziseinek megismételhetetlenül sajátos élményeit?

Balázs Lajos néprajzkutató, aki van Gennep munkásságá-
nak iránymutatásait követve gyűjtötte és kutatta az erdélyi 
Csíkszentdomokos lakosságának szokásait az élet nagy átmene-
teinek rítusai kapcsán, igyekezett az egyéni viszonyulások és az 
általánosan elfogadott szokások dialektikáját követni. Figyelte a 
múlt és jelen összekapcsolódásait, a változásokat és azokat az 
erőket, amelyek a szokások megőrzését segítették.

Összetett módszerű vizsgálódásom fényt derített arra, hogy leg-
alábbis a szokáskutatásban nem lehet még egy faluközösségre sem ál-
talánosan érvényes, egységes képet láttató szokásszintézist készíteni; 
továbbá arra, hogy a szokásrendszerben – úgymond – mindenki által 
elfogadott értékrenden belül nem kevés egyéni vélemény és értelmezés 
is fellelhető. Visszatéréseim viszont igazolták azt is, hogy a látszatra 
egyéni motivációk és értelmezések tulajdonképpen közösségiek: egy-egy 
változat az egészben; mindenképpen bizonysága a szokással szembeni 
aktív viszonyulás létének  (Balázs 1994, 8–9)

Elkerülhetetlen tehát, hogy univerzális, közös élményeink 
mentén bontakozik ki a közös igényünk újfajta rítusokra az el-
tűnőben lévő közösségi szokásrendszerünk mellett, akár abból 
gyökerezve és azzal összeszőve.

Számomra a Gyászfeldolgozás Módszer mint a cselekvést, a 
gyászoló aktivitását is felébresztő mozzanatokat tartalmazó ön-
segítő program ilyen új rítus-rendszerként is értelmezhető. Ta-
lán azért is, mert két gyászoló saját élményéből született, a gyó-
gyulás, az élethez való visszatérés erős igényéből, és jelenlegi 
formáját több százezer gyászoló segítése során nyerte el . Tehát 
egy személyes rítusból alakult közösségi cselekvéssé, majd kö-
zös szokássá kezdett válni több országban, az Amerikai Egye-
sült Államokban, Ausztráliában, Nagy-Britanniában, Indiában, 
Svédországban, Mexikóban. 2009 óta fokozatosan hazánkban 
is létrejött a módszer átadását és specialisták képzését szolgáló 
központ .

A módszer létrejöttének története

A Gyászfeldolgozás Módszer® (The Grief Recovery Method®) olyan 
felnőtteknek szóló, strukturális gyakorlatokra épülő, cselekvés-
központú, alapvetően önsegítő veszteségfeldolgozási technika, 
amelynek elsajátítása során az egyén az önsegítés lehetőségének 
pozitív élménye mellett megtapasztalhatja a csoport támogató 
erejét is (Varga – Sarungi – Csabai 2015). 

Kialakulásában személyes veszteségélmény, John W . James 
néhány napos fiának váratlan halála, majd a kisfiú anyukájától 
való válás fájdalma volt a kiindulópont . John kétségbeesve kere-

 személyes rítus vagy közösségi cselekvés? 79



sett megoldást a gyászból való felépülésre, végül egy sajátos cse-
lekvésprogram önálló elvégzése nyomán jobban lett. Elmondása 
alapján ez a módszer, amelyet a nehézségek közepette kitalált, 
bárkinek eszébe juthatott volna. Több százezer gyászoló segí-
tése során dolgozták ki társával, Russell Friedmannel, a hetve-
nes évektől napjainkig mostani formáját. Az első magánkiadású 
könyvet sok kiadás követte (The Grief Recovery Handbook), megje-
lenése óta huszonhárom nyelvre lefordították, magyarul Gyógy-
ulás a gyászból címmel 2011-ben jelent meg (Friedman 2011). Több 
mint negyven év alatt sok országba jutott el a módszer egy-egy 
gyászolón keresztül, aki megtapasztalta a módszer által nyújtott 
támaszt a haláleseti gyász, válás, szakítás, költözés és sok más 
veszteség feldolgozása kapcsán . A módszer hazánkba kerülésé-
nek útja is szorosan összekapcsolódik egy gyászoló saját törté-
netével és önsegítésével . Andrea Herke Dahlgren, aki tizenéves 
korunk óta legszorosabb barátnőm, Magyarországról fiatalon el-
kerülve Svédországban élte felnőtt éveit, amikor bátyja öngyil-
kos lett, s amelynek következtében visszavonhatatlanul megvál-
tozott az élete. Mély gyászában szerteágazó testi és lelki tünetek 
gyötörték, a szakszerű orvosi és pszichológiai beavatkozások is 
csak annyi segítséget tudtak nyújtani, hogy újra munkaképes-
sé vált, de szenvedése nem szűnt meg. Tovább kereste a meg-
oldást, s rábukkant a Svéd Gyászfeldolgozás Intézet honlapjára 
és tanfolyamaira. A módszert elsajátította, és saját valódi gyógy-
ulásának élménye mentén elhatározta, másoknak is segítséget 
nyújt: gyászfeldolgozás-specialistává képződött. Évekkel később 
én magam egy kapcsolati veszteséget követő súlyos állapotban 
éltem át Andrea vezetésével a módszer nyújtotta megkönnyeb-
bülést, a jelenbe való visszatérés élményét. Együtt határoztuk el, 
hogy Magyarországon is fontos megismertetni a gyászolókkal 
és a segítőkkel a gyász- és veszteségfeldolgozás új módját, így 
mindketten részt vettünk (Andrea másodszor) a Grief Recovery 
Institute® gyászfeldolgozás-specialista képzésén Los Angeles-
ben. Magyarországon 2009-től indultak el a haláleseti gyászt 
és más érzelmi veszteséget átélt emberek megsegítését szolgá-
ló csoportok, s megalakult a Gyászfeldolgozás Módszer Magyaror-
szág Központ, amelyhez hamarosan több önkéntes is csatlakozott. 
2016-tól angolul, majd magyarul elkezdődtek a Gyászfeldolgo-
zás Módszer Specialisták képzései, elindultak kutatások, s mos-
tanra az ország több településén vannak előadások, csoportos 
és egyéni foglalkozások a módszer kapcsán (Sarungi – Herke 
Dahlgren 2012).

A rítusok, szokások felől újragondolva egyszerre beszélhe-
tünk új, előre kidolgozott szokás átvételéről, valamint egy olyan 
cselekvésprogram csoportos vagy egyéni oktatásáról, amely a ta-
pasztalati úton spontán létrejöttét követően már tudományosan 
igazolt módon mondható hatékonynak (Nolan – Hallam 2019).
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A módszer bemutatása

A Gyászfeldolgozás Módszer® olyan felnőtteknek szóló, struk-
turális gyakorlatokra épülő, cselekvés-központú, alapvetően 
önsegítő veszteségfeldolgozási technika, amelynek elsajátítása 
során az egyén az önsegítés lehetőségének pozitív élménye mel-
lett megtapasztalhatja a csoport támogató erejét is. A csoportban 
való részvétel hatására a legtöbb gyászoló átéli a „nem vagyok 
egyedül”, „másoknak is hasonló problémái vannak” felszabadí-
tó élményét, mely már az első néhány csoportfoglalkozás során 
megkönnyebbüléshez vezethet . Az eljárás kidolgozóinak tapasz-
talata szerint néhány megfelelő döntés és cselekvés vezethet el 
az érzelmi veszteségek feldolgozásához . A csoportos vagy az 
egyéni foglalkozáson a résztvevők kiválasztott érzelmi vesztesé-
gük feldolgozása mentén sajátítják el a komplex cselekvésprog-
ramot. A későbbiekben ezután bármikor rendelkezésükre áll az 
eljárás, amelyet már önállóan is képesek használni további vesz-
teségeik kezelésére . 

A módszer ily módon a veszteséget követő negatív érzelmi 
állapot csökkentésének, és általában az érzelmi állapot alakításá-
nak felelősségét a gyászoló kezébe adja. A csoportvezető segíti, 
hogy a csoporttagok a kötött számú csoportülések után aktívan 
keressék egymást, és vezető nélkül használják tovább önállóan az 
eljárást . A módszer megalkotói a haláleseti veszteségen kívül gyásznak 
tekintenek minden olyan jelentős eseményt, mely az életkörülmények 
tartós megváltozásával jár együtt. Így érzelmi veszteséggel járhat 
együtt például a költözés, a munkahely elveszítése, a szakítás vagy 
egy fontos kapcsolatban tapasztalt bizalomvesztés, ahogy az egész-
ségi állapot vagy a biztonságérzet elveszítése is . A Gyászfeldolgozás 
Módszer® mindezen érzelmi veszteségtípus esetén használható 
eljárás; segítségével az élő kapcsolatokban bekövetkezett nega-
tív események során átélt sérelmek, érzelmek is feldolgozhatók .

A módszer főbb alapvetései szerint minden egyes gyászfolyamat 
egyedi, illetve a feldolgozatlan veszteségek hátterében az érzelmi 
kommunikáció hiánya áll (James – Friedman 2011). Ez alapján a 
gyász feldolgozása az elveszített személy felé kifejezett érzelmi 
kommunikáció révén történik, amelyet levélben fogalmaz meg 
a gyászoló, és kiscsoportos formában felolvas a többi résztvevő-
nek . Az absztrakt fogalmak esetében, mint például az egészségi 
állapot vagy a biztonságérzet, először mindig a témához kapcso-
lódó személyekhez, majd magához a fogalomhoz szól a levél .

A módszer elsajátítása során az első néhány csoportülésen 
bemutatkozás, saját veszteségélmények megosztása és irányított 
beszélgetés zajlik, elsőként a „halál, a veszteség és a gyász, mint 
társadalmi tabu” témakör kerül megtárgyalásra . A minden egyes 
alkalom elején megfogadott szabályok, mint a titoktartás, őszinte-
ség a saját érzések terén és az ítélkezésmentes légkör hozzájárulnak a 
résztvevők érzelmi biztonságához, akik fájdalmas témákkal és 
nehéz érzésekkel érkeznek a csoportba . A gyászfeldolgozó cso-
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portba jelentkezést megelőzően a legtöbb gyászoló már gyakran 
megtapasztal a környezetétől olyan bántó reakciókat, amelyek 
következtében inkább nem vagy csak nehezen beszél fájdalmas 
élményeiről, érzelmeiről: érzelmileg izolálódik . Sokan mindezek 
hatására azt is gondolják, hogy baj van velük, valamit rosszul 
csinálnak .

Az irányított beszélgetések egyik fontos témája a környezet-
től kapott tanácsok, javaslatok, illetve azok a tapasztalatok, hogy a 
környezet részéről kinek milyen verbális és nonverbális reakciók 
segítettek vagy éppen ártottak saját gyászfolyamata során. Ezen-
kívül megtárgyalásra kerül, ki milyen mítoszokat hozott otthonról a 
veszteségek kezelésével kapcsolatban, vagyis az egyes tagok felnőt-
té válásuk során mit tapasztaltak saját családjuk gyászhoz való 
viszonyáról, a gyászfeldolgozás módjáról. Ilyen reakciók lehet-
nek például „az idő mindent megold”, „lehet még másik gyere-
ketek”, amelyek általában nem segítenek a gyászoló fájdalmá-
nak csökkentésében, sőt előfordulhat, hogy azt az érzést keltik 
benne, nem helyénvaló a fájdalma. A mítoszok között gyakori a 
„légy erős”, a „gyászolj egyedül”, amelyek hozzájárulhatnak a 
gyászoló személyek érzelmi izolációjához, ezzel a gyászélmény 
feldolgozatlanságához, így lényeges ezek megtárgyalása is . A 
következő fontos téma azoknak a viselkedéseknek az azonosítá-
sa, amelyeket a résztvevők általában használnak érzelmi veszte-
ségeik következtében fellépő kellemetlen érzéseik csökkentésére 
– a szerzők ezeket átmeneti energiafelszabadító viselkedéseknek vagy 
átmeneti megkönnyebbüléseknek nevezik .

Tehát az első néhány csoportülésen a csoporttagok áttekin-
tik, hogy a gyász és/vagy érzelmi veszteségük megosztása során 
a környezetüktől milyen reakciókat kaptak, továbbá a múltban 
milyen módon próbálták feldolgozni érzelmi veszteségeiket . Az 
egyes alkalmakon az irányított beszélgetések után a résztvevők a 
beszélgetés tematikájának megfelelő házi feladatot kapnak, ame-
lyet a következő ülésen osztanak meg társaikkal. A nagyobb cso-
portban (maximum 16 fő) történő beszélgetések, edukatív részek 
mellett a megosztás állandó összetételű, 3–4 fős kiscsoportokban 
zajlik . Így az egyes témák megtárgyalása két módon történik: 
egyrészt a nagyobb csoportban szabad hozzászólások formájá-
ban, másrészt a kiscsoportokban, ahol minden résztvevőnek le-
hetősége van bővebben is kifejteni az egyes témákhoz kapcsoló-
dó élményeit . 

Az irányított beszélgetések után a tematikában a gyakor-
lati cselekvésprogram lépéseinek megtanítása következik, 
vagyis a múltbeli szokások áttekintése után történik meg egy újfajta 
veszteségfeldolgozó technika ismertetése. A strukturált gyakorlato-
kat a csoportvezető minden esetben saját élményei bemutatásá-
val demonstrálja, majd a résztvevők az aktuális gyakorlatot házi 
feladatként otthon elkészítik, s a következő alkalmon a kiscso-
portban osztják meg társaikkal. Az első gyakorlat a veszteségdi-
agram elkészítése, amelyen a résztvevők időrendi sorrendben 
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feltüntetik életük minden jelentős érzelmi veszteségét. Ezt kö-
vetően a diagramról kiválasztanak egy veszteséget, illetve meg-
határozzák azt a személyt, akihez a leginkább kapcsolódik az 
adott érzelmi veszteség. A továbbiakban a kiválasztott személy-
lyel való kapcsolatra fókuszál a módszer, a következő feladat a 
vele való kapcsolat diagramjának elkészítése . A kapcsolatdiagram 
a megismerkedéstől (szülő esetében a megszületéstől) a diagram 
elkészítésének napjáig tartalmazza a kapcsolat jelentős pozitív 
és negatív eseményeit, történéseit . Majd a módszer elsajátításá-
nak végső fázisában a résztvevők azonosítják a kapcsolat pozitív 
és negatív aspektusaihoz tartozó érzelmeiket, és ezeket betelje-
sítő levélbe foglalják. A beteljesítő levélben az adott személyhez 
szólóan fogalmazódik meg minden fontos érzelmi mondanivaló, 
emellett a hála, a sajnálat (megkövetés) és megbocsátás kifejezése 
is, majd egy kimondott búcsúval zárul. A teljes folyamat a be-
teljesítő levél kiscsoportban történő felolvasásával válik teljessé. 
A módszer megtanításának fő célja, hogy a résztvevők a cselek-
vésprogram használatát beépítsék a mindennapi életükbe, és se-
gítségével minél több kapcsolatukat „teljesítsék be érzelmileg”, 
vagyis új szokást alakítsanak ki veszteségeik kezelésére . 

A Gyászfeldolgozás Módszer® egyénileg 7 alkalommal, csoportos 
formában kétnapos hétvégi csoportban, vagy 8/12 hét alatt sajá-
títható el, a 90–120 perces ülések hetente kerülnek megtartásra. A 
heti gyakoriságú csoporthoz az első két alkalommal lehet csatla-
kozni, utána zárt csoporttá alakul a tagok érzelmi biztonságának 
megőrzése érdekében. Egy csoportban általában 12–16 személy 
vesz részt, akik az ülések egy részében a csoportvezető irányítá-
sával közösen beszélgetnek, az ülések másik részében pedig állan-
dó összetételű 3–4 fős kiscsoportokban dolgoznak. A fentiekben 
bemutatott tematika alapján a csoportvezetőnek ügyelni kell arra, 
hogy az irányított beszélgetés ne húzódjon el egy-egy hosszadal-
mas hozzászólás miatt, a fókuszt mindvégig a cselekvésen és az 
érzelmek otthoni feladatokon keresztül történő megosztásán kell 
tartani. Ugyanakkor fontos, hogy a résztvevők megtapasztalják: a 
csoportban szabadon elmesélhetik történetüket, élményeiket anél-
kül, hogy bárki félbeszakítaná vagy elemezné az elhangzottakat. 
Erre nyújt megoldást a kiscsoportos élménymegosztás, amelynek 
során előre meghatározott idővel gazdálkodhat minden egyes tag 
a szabad elbeszélés során . A megosztás és meghallgatás is egyfajta 
szabályozást, struktúrát követ: az egyik ilyen szempont, hogy az 
elmondottakra semmiféle elemző reakciót nem adnak egymásnak 
a tagok . A csoportok összeállításánál nem kell homogenitásra töre-
kedni, az eljárás kidolgozóinak tapasztalata alapján nem befolyá-
solja a gyászfeldolgozás sikerét, hogy azonos vagy vegyes típusú 
veszteséggel küzdők vannak egy csoportban. A módszer egyik fő 
alapvetése, hogy minden gyász egyedi, mivel minden kapcsolat is 
egyedi, így nem lehet összehasonlítani egyik ember veszteségét 
egy másikéval. A gyakorlatban a hozott veszteségtípustól függet-
lenül megfelelően együtt tudnak működni a résztvevők. A cso-

 személyes rítus vagy közösségi cselekvés? 83



port vezetéséhez nem szükséges pszichológiai, pszichiátriai, pszi-
choterápiás végzettség, ugyanakkor szükséges hozzá a The Grief 
Recovery Institute® egyik (amerikai vagy európai) központjában 
megszerzett Gyászfeldolgozás Módszer Specialista (Certified 
Grief Recovery® Specialist) képzettség. A gyakorlatban többnyi-
re olyan személyek döntenek a kiképződés mellett, akik vigaszt 
keresve személyes veszteségélményükben részt vettek gyászfel-
dolgozás csoporton, majd a módszer használata következtében je-
lentkező pozitív változások hatására megfogalmazódott bennük, 
hogy saját magukon kívül másoknak is szeretnének segíteni érzel-
mi veszteségeik feldolgozásában (Varga – Sarungi – Csabai 2015). 

A módszer integrációja a szakmai gyakorlatomba

Eleinte nehézségeim voltak azzal, hogy saját szakmai gondolko-
dásomban kritika nélkül elhelyezzem a módszer főbb alapelveit 
(minden gyász egyedi, mert minden kapcsolat egyedi; nincsenek 
szakaszok, de vannak jellegzetes gyászreakciók; a gyász feldol-
gozása a befejezetlenül maradt érzelmi kommunikáció beteljesí-
tésével cselekvéseken keresztül érhető el), mivel ellentmondott 
az intézményes képzéseken korábban tanultakkal . Akkoriban 
még Kübler-Ross szakaszai voltak az általánosan elterjedtek, de 
a gyászolók segítése során többekhez hasonlóan megtapasztal-
tam a zavart, miszerint a szakaszok nem olyan sorrendben, nem 
annyi idő alatt jelentek meg, illetve időnként egy-egy szakasz 
teljes hiányát is észleltem . A cselekvésprogram elsajátítása és 
hétköznapi gyakorlattá válása után bekövetkezett átütő pozitív 
változások egyértelmű ereje vitathatatlan volt számomra, majd 
a Gyászfeldolgozás Módszer Specialista kiképzésem után tanú-
ja lehettem annak a sok módon bekövetkező változásnak, ame-
lyet másokon is láthattam. Néhány tanulmány megírása során 
végzett munkát követően azonban világossá vált, hogy az elmúlt 
15–20 évben a kutatások is a gyász egyediségét helyezik előtér-
be, óvnak az elsődleges gyászelméletek kritika nélküli alkalma-
zásától, és további kutatásokat javasolnak (Breen – O’Connor 
2007), az új gyászelméletek (Csikós 2015, Neimeyer 1999) előtér-
be kerülésével együtt. Maga Kübler-Ross is felhívja a figyelmet 
utolsó könyvében arra, hogy a szakaszok leírását széleskörűen 
félreértelmezték, mivel a gyásznak nincsen lineáris, szabályos 
folyamata vagy meghatározott ideje. „Ezek az érzések a vesz-
teségre adott válaszok, amelyek sok embernél megjelennek, de 
nincsen tipikus válasz a veszteségre, mint ahogy nincsenek tipi-
kus veszteségek sem . A gyászunk éppen annyira egyedi, mint az 
életünk”– írja David Kesslerrel közösen írt A gyászról és a gyászo-
lásról című könyvében (Kübler-Ross – Kessler  2005).

Az eltűnő rítusok világában élünk, szomjazva a kapaszkodó-
kat az életünk jelentős átmenetei és krízisei során. Az önismeret, 
a mély hit és a megtartó emberi kötődések ugyan hálót szőhet-
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nek körénk, de csak kitartó, tudatos és szeretetteljes cselekvések-
kel tudjuk megfoltozni a keletkezett lyukakat. Keressük a régi 
és új rítusainkat, amelyek ebben támpontot nyújthatnak . Mind-
erről igen tisztán beszél Sobonfu Somé, Burkina Fasó-i születé-
sű, a dagara törzsből származó író, tanító és aktivista. Nevének 
jelentése – Rítusok Megőrzője – is példázza, hogy gyerekkorá-
tól nevelték a küldetésre, amellyel kultúrája, faluja, ősei rituális 
szokásait átadja a nyugati civilizációban élőknek. „Az emberek 
tudják, hogy valami hiányzik az életükből, és hisznek abban, 
hogy a vidék rituáléi és az ősei szokásai válaszokat adhatnak.” 
Bár Burkina Faso a világ egyik legszegényebb országa, mégis az 
egyik leggazdagabb a szokások és a spirituális élet tekintetében . 
„A munkám egy utazás önmagam felfedezésére és közösségépí-
tés felé a rítusokon keresztül. […] Mindig kihívás a spirituali-
tás egyesítése a materiális világgal, ez az egyik lehetséges módja 
annak, hogy újra összekapcsolhatjuk az embereket a Földdel és 
saját belső értékeikkel” – írja a szerző. 

Hitem szerint sokféle módon és szabadon dönthetünk arról, 
keresztény vagy más, népeink ősi szokásrendjéhez tartozó for-
rásból merítünk, esetleg saját egyedi cselekvéseinket dolgozzuk 
át egyedi rítusokká – vagy mindezt összeszőjük megtartó, az éle-
tünk szakadékain átívelő hidakká. Fontosnak igazán azt tartom, 
hogy az önmagunk megismerésére törekvés és a változásokra, 
veszteségeinkre adott érzelmi reakciókért való felelősségvállalás 
tisztán, tudatosan jelen legyen az életünkben .

Ezért tudtam sok-sok belső dilemma, kétség átdolgozása után 
a Gyászfeldolgozás Módszer® magyarországi honosítása mellé áll-
ni, mert ebben az önsegítő cselekvésprogramban egy mindehhez 
szükséges, lehetséges eszközt látok . Olyan cselekvéssort tanít 
meg, amelynek során a gyásszal kapcsolatos szokásaink, gondo-
lataink feltérképezése után életünk sokféle veszteségeit tekintjük 
át a diagramon a költözéstől, munkahelyváltástól kezdve egé-
szen a testi egészség megváltozásáig vagy halálesetekig . Majd 
egy kapcsolatot kiválasztva, annak pozitív és negatív aspektusa-
it a kapcsolatdiagramon jelölve végül egy beteljesítő levél szüle-
tik. Ebben a levélben minden olyan érzést, örömet és fájdalmat 
megfogalmazunk a megbocsájtással és a másik fél megkövetésé-
vel együtt, amely az adott kapcsolathoz tartozik és kimondatlan 
maradt. A veszteségek feldolgozása így a ki nem fejezett érzelmi 
kommunikáció beteljesítése mentén történik meg, amelyet egy 
másik élő személynek olvasunk fel, biztonságos közegben. En-
nek a biztonságnak – ítélkezésmentes kapcsolatrendszernek – a 
megteremtése a segítő egyik legfontosabb feladata. 

A pszichoanalitikus, filozófus Stolorow arról ír, hogy a halál-
felé-tartó létezésünk (Heideggert idézi: Stolorow 2014) magában 
foglalja a veszteség-felé-tartó létezésünket is . Letagadhatatlanul 
része életünknek fizikai létezésünk végességének tudata mellett 
szeretteink elvesztésének a lehetősége. Az ezzel való együttélést 
akár folyamatos gyászban zajló életnek is nevezhetnénk, mint 
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ahogy bizonyos értelemben folyamatosan haldokolunk a halál-
felé-tartó létezésben. A veszteséggel való integrált együttélés a 
hétköznapi életünk minőségét változtathatja meg: a saját identi-
tásunkról alkotott kép élesebben rajzolódhat ki, a másokkal ösz-
szeszőtt életünk pedig a kapcsolataink formáló erejét bonthatja 
ki világosabban . Megfogalmazásában a gyász és a trauma egy 
olyan biztonságos kapcsolati menedékben dolgozható át, ahol nyíl-
tan kimondhatjuk minden fájdalmunkat (Stolorow 2016).

Ennek a biztonságos kapcsolati menedéknek a jelentősége kiterjeszt-
hető minden szokásra, rítusra vagy gyógyító cselekvéssorra, amelyet 
egy lélektani mélypont során alkalmazunk. Nemcsak kiterjeszthető, 
hanem szükséges feltétele is annak, hogy akár modern, akár ősi szoká-
saink alkalmazása során, amelyet saját magunk vagy mások megsegí-
tésére szeretnénk használni, megteremtsük az egyediség kifejezésének 
biztonságos légkörét. Hasznos és termékeny lehet, ha nyitottak mara-
dunk olyan új cselekvések befogadására vagy akár megalkotására, ame-
lyek egyszerre támaszkodhatnak előző és újszerű tudásainkra, valamint 
teret, struktúrát kínálnak sajátosan egyedi élményeink kifejezésére is.
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Zsoltárok könyve

(részletek)

A Zsoltárok könyve teljes szövege 2019 novemberében jelenik meg Simon Tamás 
László fordításában a Pannonhalmi Főapátság – Bencés Kiadó gondozásában.

11 (10).

1A karvezetőnek – Dávidé

Az Úrhoz menekültem . 
Hogyan mondhatjátok nekem: 
„Szökjél a hegyre, mint a madár”?  
2Mert íme, a gonoszok már feszítik az íjat, 
rátették a nyilat az idegére, 
hogy a homályban rálőjenek a tiszta szívűekre.  
3Ha az alapok is romokban, 
mit tehet az igaz? 

4Szent templomában az Úr, 
az Úr trónja az egekben . 
Szeme figyel, pillantása vizsgálja az embereket.  
5Az Úr megpróbálja az igazat, 
de gyűlöli a gonoszt s azt, ki az erőszakot szereti.  
6Hullasson a gonoszokra kénköves, tüzes parazsat, 
perzselő szél legyen osztályrészük!  
7Bizony, igaz az Úr, és igaz tetteket szeret, 
a tiszta szívűek meglátják arcát.

27 (26).

1Dávidé

Világosságom és üdvösségem az Úr, 
kitől félnék? 
Életem oltalma az Úr, 
kitől rettegnék?  
2Ha rám támadtak is a gonosztevők, 
szorongató ellenségeim, 
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hogy marcangolják húsom, 
megbotlottak, és elestek.  
3Ha egy egész hadsereg jön is ellenem, 
nem fél a szívem . 
Ha háború tör ki ellenem, 
én akkor is bizakodom . 

4Egy dolgot kértem az Úrtól, 
ezért könyörgök: 
hogy az Úr házában lakhassam 
életem minden napján; 
hogy szemlélhessen az Úr szépségét, 
és jelet kérhessek templomában .  
5Megóv engem sátorában 
a balsors napján . 
Elrejt sátra mélyén, 
és magas sziklára helyez .  
6Így hát emelt fővel állok 
ellenségeim között, 
örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, 
énekelek és muzsikálok az Úrnak . 

7Halld meg, Uram, téged szólító hangom! 
Irgalmazz nekem, és válaszolj!  
8Rólad mondta a szívem: 
„Keressétek arcom!” 
Uram, arcod keresem .  
9Ne rejtsd el arcod előlem, 
ne utasítsd el szolgád haragodban! 
Te vagy az én segítségem, ne hagyj cserben, 
ne hagyj el, szabadító Istenem!  
10Ha apám s anyám elhagyna is, 
az Úr gondomat viseli .  
11Taníts meg, Uram, utadra, 
vezess sima ösvényen 
ellenségeim miatt.  
12Ne adj át ellenségeim indulatának, 
mert hamis tanúk keltek föl ellenem, 
és erőszaktól lihegnek.  
13Szilárdan hiszem, hogy még meglátom 
az Úr jóságát az élők földjén.  
14Reménykedj az Úrban! 
Légy erős és bátor szívű, 
és reménykedj az Úrban!
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44 (43).

1A karvezetőnek – Kórah fiaié – Maszkil1

 
2A saját fülünkkel hallottuk, ó Isten, 
atyáink elbeszélték nekünk, 
mit vittél véghez napjaikban, 
a régi időkben.  
3Kezeddel népeket űztél el, 
és letelepítetted őket. 
Nemzetekkel mostohán bántál, 
és elűzted őket.  
4Mert nem a kardjukkal vették birtokba a földet, 
és nem a karjuk segítette őket, 
hanem a te jobbod és karod, a te arcod fénye, 
mert kedvelted őket.  
5Csak te vagy királyom, ó Isten; 
rendeld el Jákob szabadulását!  
6Általad verjük le ellenségeinket, 
neved segítségével tapossuk el támadóinkat .  
7Mert nem az íjamban bízom, 
s a kardom nem segít .  
8Te segítettél ellenségeinkkel szemben, 
és gyűlölőinket megszégyenítetted.  
9Istenben dicsekedtünk egész nap, 
és örökké dicsérjük neved . (Szela)2 

10De elvetettél és megaláztál minket, 
nem vonulsz ki seregeinkkel .  
11Megfutamítottál az ellenségtől, 
gyűlölőink kedvük szerint fosztogattak. 
12Odaadsz bennünket mint vágójuhokat:
szétszórtál a népek közé .  
13Csekély áron adod el néped, 
nincsen hasznod belőle.  
14Gyalázattá tettél szomszédaink előtt: 
gúny és nevetség tárgyává a körülöttünk élőknek.  
15Intő példa lettünk a népek közt, 

1 A szó jelentése bizonytalan . Némelyek ’tanítás’-ként értelmezik . Mások 
’elmélkedés’, ismét mások ’költemény’ jelentést tulajdonítanak neki .

2 A szela szót hetvenegyszer találjuk a Zsoltárok könyvében . Az Ószövetségben 
ezenkívül mindössze háromszor fordul elő (Hab 3,3.9.23). A szó eredete és 
jelentése bizonytalan. Szerepe is többféle. Feltűnik zsoltár végén, zsoltárokon 
belül kisebb egységek (strófák?) vagy idézetek után. Valószínűleg eredendően 
az előadásra vonatkozott. A Septuaginta a diapszalma szóval fordítja. Ez utób-
bi jelentése alkalmasint: ’szünet’, ’közjáték’, mások szerint ’hangosabban’ .
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fejüket csóválják a nemzetek .  
16Egész nap sértegetnek, 
szégyen borítja arcom 
17a gyalázók és a becsmérlők hangjától, 
az ellenség és a bosszúálló miatt. 

18Mindez megtörtént velünk, 
de nem feledtünk el, 
nem szegtük meg szövetséged .  
19Szívünk nem lett hűtlen, 
lépteink nem tértek le ösvényedről.  
20Pedig a sakálok tanyájára taszítottál minket, 
és sötét homályt borítottál ránk.  
21Ha elfelejtettük volna Istenünk nevét, 
és idegen isten felé tártuk volna kezünk,  
22nem jönne nyomára Isten? 
Hiszen ismeri a szív titkait .  
23Bizony miattad gyilkolnak minket egész nap, 
vágójuhoknak tekintenek . 

24Ébredj! Miért alszol, Uram? 
Ébredj föl, ne taszíts el végleg!  
25Miért rejted el arcod, 
miért felejted ínségünk és szorongatottságunk?  
26A porba rogytunk, 
hasunk a földhöz ragadt .  
27Kelj segítségünkre . 
válts meg minket jóságodban! 

51 (50).

1A karvezetőnek – Hangszeres kísérettel – Dávidé
2Amikor Nátán próféta elment hozzá, miután Dávid 
bement Batsebához3 .
 
3Irgalmazz nekem, Istenem, jóságod szerint, 
könyörületed bősége szerint töröld el törvényszegéseim!  
4Moss tisztára vétkemtől, 
tisztíts meg bűnömtől!  
5Mert törvényszegéseim ismerem, 
bűnöm előttem szüntelen.  
6Egyedül csak ellened vétkeztem, 

3 Vö.: 2Sám 11-12.
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azt tettem, ami szemedben rossz. 
Ezért igazad van, amikor szóvá teszed, 
és kifogástalan ítéleted .  
7Bizony, vétkesen születtem, 
anyám bűnben fogant engem4 .  
8Bizony, a szívből fakadó hűséget kedveled, 
és titkon bölcsességre tanítasz engem . 
 
9Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, 
moss meg, és fehérebb leszek a hónál .  
10Engedd, hogy vidámságról és örömről halljak, 
hogy csontjaim, melyeket összetörtél, ujjongjanak .  
11Rejtsd el arcod vétkeim elől, 
töröld el minden bűnöm!  
12Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, 
s az állhatatos lelket újítsd meg bennem!  
13Ne vess el engem színed elől, 
szent lelked ne vond meg tőlem!  
14Örvendeztess meg újra szabadításoddal, 
és nemeslelkűséggel erősíts engem. 
15Akkor megtanítom útjaidra a törvényszegőket, 
és a bűnösöket, hogy hozzád térjenek. 
 
16Ments meg vérontás bűnétől, Isten, szabadító Istenem, 
és nyelvem ujjongva dicséri igazságodat .  
17Uram, nyisd meg ajkam, 
hogy szám hirdesse dicséreted!  
18Mert a véresáldozatot, még ha adnék is, nem kedveled, 
és égőáldozatban nem leled örömed.  
19Isten előtt kedves áldozat a töredelmes lélek,
a töredelmes és megtört szívet, 
Istenem, nem veted meg. 
 
20Tégy jót Sionnal tetszésed szerint, 
építsd föl Jeruzsálem falait!  
21Akkor majd kedveled az igaz áldozatokat, 
az égőáldozatot és az egészen elégő áldozatot. 
Akkor majd áldoznak oltárodon bikákat . 

4 Az emberi természet általános romlottságáról van szó (vö. Jób 14,4).
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66 (65).

1A karvezetőnek – Ének – Hangszeres kísérettel

Ujjongj Istennek, egész föld!  
2Zengjétek nevének dicsőségét, 
hozzá méltón dicsérjétek!5  
3Mondjátok Istennek: Milyen félelmetesek műveid! 
Nagy erőd miatt ellenségeid hajbókolnak előtted.  
4Imádjon téged az egész föld, 
zengje dicséreted, 
nevednek énekeljen . (Szela) 
 
5Gyertek és lássátok Isten műveit! 
Félelmetesek a tettei az emberek között. 
6Szárazfölddé tette a tengert, 
 átgyalogoltak a folyón .
Ezért örvendezzünk benne!  
7Hatalmával örökre uralkodik, 
szemmel tartja a népeket, 
a lázadók nem kelhetnek föl ellene . (Szela) 
 
8Áldjátok Istenünket, népek, 
hirdessétek dicséretét!  
9Ő tart bennünket életben, 
és nem engedte, hogy lábunk inogjon . 
 
10Bizony próbára vetettél minket, Isten, 
megvizsgáltál, ahogy az ezüstöt vizsgálják .  
11Hálóba kerítettél minket, 
hátunkra súlyos terhet raktál .  
12Emberek gázoltak fejünkön, 
átkeltünk tűzön és vízen, 
de végül jólétbe vittél. 
 
13Hadd menjek áldozatokkal házadba, 
hadd teljesítsem fogadalmaim,  
14melyeket ajkam kimondott, 
és szám megígért a bajban .  
15Hadd áldozzak neked hízott állatokat, 
kosok illatos füstjét . 
Hadd készítsek áldozatra bikákat, bakokat . (Szela) 
 

5 Más fordítás: „ismerjétek el dicsőségét dicsérettel”.
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16Gyertek, halljátok, istenfélők mind, hadd mondjam el, 
mit tett értem!  
17Szám hozzá kiáltott, 
magasztalása volt nyelvemen .  
18Ha szívembe néztem: romlottság előttem. 
Az Úr, gondoltam, nem hallgat meg .  
19De Isten meghallgatott, 
odafigyelt könyörgésem hangjára.  
20Áldott legyen Isten, aki nem vetette el könyörgésem, 
és jóságát nem vonta meg tőlem.

106 (105).

1Hallelujah!6  
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, 
mert jósága örökkévaló!  
2Ki tudná elmondani az Úr hatalmas tetteit, 
ki tudná zengeni valamennyi dicső tettét? 
 
3Boldogok, akik megtartják a törvényt, 
akiknek tettei mindenkor igazak.  
4Emlékezz meg rólam, Uram, néped iránti jóvoltodban, 
látogass meg szabadításoddal!  
5Hadd láthassam választottjaid boldogságát, 
örülhessek néped örömének, 
és dicsekedhessem örökségeddel! 
 
6Vétkeztünk atyáinkkal együtt, 
bűnt, gonoszságot követtünk el.  
7Atyáink Egyiptomban nem értették csodáid, 
nem emlékeztek nagy jóságodra, 

6 A ’dicsérni’ ige többes szám második személyű felszólító módban álló alak-
jából, illetve Jhwh, Izrael Istene névének rövid formájából álló kifejezést a 
Széfer Töhillimben megtaláljuk zsoltárok szövegében, valamint zsoltárok fel-
iratában és/vagy utóiratában egyaránt. Ez utóbbi szerepben itt bukkan föl 
először. Innentől kezdve tizenöt zsoltár elején és/vagy végén olvashatjuk. 
A Septuaginta nem fordítja, hanem csak átbetűzi, és következetesen csak a 
zsoltárok feliratában szerepelteti. Alkalmasint azért, mert műfaj-megjelölés-
ként értelmezte. A zsoltárok szövegétől többé-kevésbé független hallelujah 
szintagmát valószínűleg a könyv végső formáját kialakító szerkesztők illesz-
tették a Psalteriumba. Ezzel a felszólítással valószínűleg a könyv alapvető 
üzenetére akarták irányítani a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a teremtés 
és a történelem Jhwh minden teremtmény és minden nép kórusában felhang-
zó dicséretében éri el célját. A Zsol 104,35-től kezdve tíz hallelujah a könyvet 
lezáró doxológiát (Zsol 146–150) készíti elő, ahol mind az öt zsoltárt ez a szin-
tagma keretezi . Kortárs fordítások és kommentárok egy része szintén nem 
fordítja le, hanem csak átbetűzi a héber kifejezést.
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hanem engedetlenek voltak a tengernél, a Sás-tengernél7 .  
8De ő megszabadította őket nevéért, 
hogy megismertesse hatalmát .  
9Megfenyegette a Sás-tengert, és az kiszáradt, 
akár a pusztában, úgy vezette át őket a mélységekben.8 
10Megszabadította őket gyűlölőik kezéből, 
megváltotta az ellenség kezéből.  
11Üldözőiket elborította a víz, 
egy sem maradt meg közülük .  
12Akkor hittek szavának, 
és dicséretét énekelték .  
13De hamar megfeledkeztek tetteiről, 
nem volt türelmük tervéhez .  
14Sóvárgás fogta el őket a pusztában, 
próbára tették Istent a kietlen földön.  
15Megadta, amit kértek, 
de megcsömörlött a lelkük.  
16A táborban féltékenyek lettek Mózesre 
és Áronra, aki az Úrnak volt szentelve .  
17Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, 
eltemette Abiron csődületét.  
18Tűz csapott fel közöttük9, 
lángok martalékává lettek a gonoszok.  
19Borjút készítettek a Hórebnél, 
leborultak a bálványszobor előtt.  
20Fölcserélték dicsőségüket 
fűevő ökör képmásával.  
21Megfeledkeztek Istenről, szabadítójukról, 
aki Egyiptomban hatalmas dolgokat tett:  
22csodákat Hám földjén, 
félelmetes dolgokat a Sás-tengernél . 
23Elhatározta, hogy elpusztítja őket, 
de választottja, Mózes, 
közbenjárt értük előtte, 
hogy elfordítsa pusztító haragját .  
24Megvetették a pompás földet, 
nem bíztak szavában .  
25Zúgolódtak sátraikban, 
nem hallgattak az Úr hangjára.  
26Ezért megesküdött, 
hogy romlásukra lesz a pusztában,  
27hogy utódjaikat a pogányok közé juttatja, 
7 Vörös-tenger
8 Vö. Ter 1,2; Zsol 104,6.
9 Szó szerint „csődületükben”.
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és szétszórja országaikba .  
28Aztán Baal-Peorhoz szegődtek, 
és a holtaknak szánt áldozatból ettek.  
29Megharagították tetteikkel, 
ezért csapás szakadt rájuk .  
30De előállt Pinchasz, ítéletet hirdetett, 
és megszűnt a csapás.  
31A hűség bizonyságául számít ez neki 
nemzedékről nemzedékre mindörökké.  
32Meriba vizeinél is haragra ingerelték, 
és Mózes is rosszul járt miattuk, 
33mert megkeserítették lelkét, 
és meggondolatlanul beszélt .  
34Nem pusztították ki a népeket, 
ahogy az Úr meghagyta nekik .  
35Összekeveredtek a pogányokkal, 
és eltanulták tetteiket.  
36Bálványaikat szolgálták, 
és csapdává lettek számukra.  
37Feláldozták fiaikat és lányaikat 
a démonoknak .  
38Ártatlan vért ontottak, 
fiaik és lányaik vérét, 
akiket a kánaáni bálványoknak áldoztak, 
s vérontással szennyezték be az országot .  
39Tisztátalanná lettek tetteik miatt, 
hűtlenek azzal, amit műveltek.
40Haragra lobbant népe iránt az Úr, 
és megutálta örökrészét .  
41Pogányok kezébe adta őket, 
és gyűlölőik uralkodtak rajtuk.  
42Sanyargatták őket ellenségeik, 
és meg kellett alázkodniuk kezük alatt.  
43Sokszor megmentette őket, 
de ők önfejűen lázongók maradtak, 
és mélyre süllyedtek bűneik miatt.  
44De rájuk tekintett nyomorúságukban, 
amikor meghallotta kiáltásukat.  
45Visszaemlékezett velük kötött szövetségére, 
s nagy jóságában megsajnálta őket.  
46Irgalmasságra indította mindazokat, 
akik fogságba vitték őket. 
 
47Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, 
gyűjts össze a népek közül, 
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hogy dicsérhessük szent neved, 
és dicséreted legyen büszkeségünk! 
 
48Áldott az Úr, Izrael Istene 
öröktől fogva mindörökké! 
Az egész nép mondja: Ámen! 
Hallelujah! 

139 (138).

1 A karvezetőnek – Dávidé – Hangszeres kísérettel

Uram, megvizsgáltál, és ismersz engem .  
2Tudod, ha leülök és ha felállok, 
gondolataim messziről is számon tartod.  
3Felmérted járásom, kelésem, 
minden utam ismerős neked.  
4Bizony nincs egyetlen szó a nyelvemen, 
melyet ne ismertél volna, Uram .  
5Minden oldalról körülveszel, 
és kezed fölém tartod .  
6Zavarbaejtő ez a tudás nekem, 
túl magas, meg sem érthetem . 
 
7Hová menjek lelked elől? 
Színed elől hová meneküljek?  
8Ha a mennybe szállnék, ott vagy, 
ha az alvilágban vennék szállást, íme, ott is jelen vagy.  
9Ha a hajnal szárnyaira kelnék, 
és a tenger túlsó végén laknék,  
10kezed ott is vezetne, 
jobbod megragadna engem .  
11Ha azt mondanám, nyeljen el a sötétség, 
legyen éjszakává köröttem a fény; 
12a sötétség neked nem sötét, 
az éjszaka ragyog, mint a nappal:
a sötétség akár a fény . 
 
13Te formáltad veséimet, 
anyám méhében te szőttél engem.  
14Hálát adok, hogy ily félelmetes és csodálatos vagyok . 
Alkotásaid csodálatosak, ezt jól tudom .  
15Csontjaim nem voltak rejtve előtted, 
mikor titkon formálódtam, 
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s a föld mélyén alakot öltöttem.  
16Szemed látta formátlan testem, 
könyvedben minden írva áll . 
A napok rendbe állítva, bár még egy sem valósult meg 
belőlük.  
17Milyen titokzatosak szándékaid, Istenem, 
számuk milyen hatalmas!  
18Ha meg akarom számolni, több a homokszemeknél . 
Amikor felébredek, még mindig nálad vagyok .10 
 
19Bárcsak megölnéd, Isten, a gonoszt, 
és távoznának tőlem a gyilkosok!  
20Akik álnokul beszélnek rólad, 
s hazugul ellened emelik hangjukat .  
21Ne gyűlöljem, Uram, gyűlölőid? 
Ne utáljam a téged támadókat? 
22Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, 
nekem is ellenségeimmé lettek.  
23Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg a szívem! 
Tégy próbára, és ismerd meg gondolataim!  
24Nézd meg, nincs-e bennem bálványimádás, 
és vezess az örök úton! 

10 Elképzelhető, hogy a zsoltáros egy veszélyekkel fenyegető éjszaka után, éb-
redéskor megtapasztalja Isten védelmező jelenlétét (vö.: Zsolt 3,6). Tehát va-
lószínűleg nem egy hajnali teofániáról van szó, hanem arról, hogy a zsoltáros 
olyan tapasztalatnak, tudásnak lett a részese, amely képessé teszi arra, hogy 
érzékelje Isten jelenlétét.

(Simon Tamás László fordítása)



Darida Veronika

A mánia és a melankólia (másik) színpadán

Bakkhánsnők

Mániák

A Bakkhánsnők, Euripidész utolsó, legismertebb és legtalányo-
sabb darabja az őrület színpadra állítása. A cselekmény alap-
motívuma a mániás megszállottság, Dionüszosz híveinek ek-
sztatikus tébolya, de a mű egészében, a tragikus végkifejlet felől 
nézve, legalább ennyire fontos szerepet játszik a melankólia .

A melankólia és a mánia éles elkülönítése és szigorú szembe-
állítása a későbbi korok találmánya, az antikvitásban ezek a kife-
jezések, valamint a mögöttük megbúvó jelentések, sokkal inkább 
egybefonódtak. A hippokratészi írásokban a „mánia” az őrület 
legáltalánosabb megnevezése,1 amely egyaránt jelölhet szomo-
rúsággal és félelemmel együtt járó melankóliát, epilepsziát vagy 
dühöngő őrjöngést. Az ókori orvostudomány szerint többnyire 
valamilyen testi eredetű rendellenesség (például a fekete epe 
vagy más testnedvek rossz eloszlása) okozza a szellemi zavart . 
A mánia tünetei így nagyon sokrétűek lehetnek: ide sorolhatók 
az eksztatikus megnyilvánulások (néma gesztusokkal vagy han-
gos kiáltások kíséretében), a zihálás, a zaklatottság, a felgyorsuló 
szívverés, az erőteljes, fújtató vagy fuldokló légzés és kiváltképp 
a vad szemforgatás (mely a tragikus őrület, a megtébolyodás 
egyik jellegzetes szimptómája) .

1 Pigeud, Jackie: Folie et cures de la folie chez les medicines de l’antiquité gréco-ro-
maine, Les Belles Lettres, Paris, 1987. 

A tanulmány első részének egy korábbi változata megjelent Jeles András és a ka-
tasztrófa színháza (Kijárat, Budapest, 2014) című könyv függelékeként, valamint 
a Bergmanra vonatkozó részek a Gelencsér Gábor, Murai András (szerk.) Berg-
man 100. Régi és új írások Ingmar Bergman művészetéről (Gondolat, Budapest, 2018) 
című kötetben.

A „másik színpad” kifejezést Freud használja, a hisztériás beteg képzeletvi-
lágának leírásakor .
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A mánia a test és a lélek harmóniájának felbomlását jelzi; azt 
a kibillenést, amikor a természetes életritmus – az érzékelés, az 
észlelés, a gondolkodás ritmusa – hirtelen megtörik: túlságo-
san felgyorsul vagy végtelenül lelassul . Az ideális egyensúly, az 
„arany közép” elvesztése, a mérték felszámolódása minden má-
nia, mely még legredukáltabb formájában (a katatón letargiában) 
is a mértéktelenség, az aránytalanság, a diszharmónia következ-
ménye .

Az euthümiára (a lélek nyugalmára, a természettel egybehan-
golt létezésre) való törekvés az egész görög életszemléletet alap-
vetően meghatározza. A felhevült, lázas állapot (hüperthümia) és 
a mély lehangoltság vagy érzéketlenség (düszthümia, athümia) rit-
musa eltér a természetes ütemtől. Az euritmiától – a természeti 
világ ritmusához való igazodástól, az ezzel együttrezonálástól 
– való eltávolodás ezért a lélek ritmuszavarához: kakofóniához 
vagy afóniához vezet. Ez is érzékelteti a ritmus a görög gondol-
kodásban betöltött, meghatározó szerepét (Platón szerint a rit-
mus és a dallam hatol be legjobban a lélekbe),2 így maga az őrület 
is leginkább zeneiségként – a klasszikus bolondság alakzatainak3 
(demencia, melankólia és mánia, hisztéria és hipochondria) elté-
rő ritmusképletein keresztül – ragadható meg.

Fontos ugyanakkor – szintén az antik felfogás kapcsán – 
hangsúlyoznunk az őrület kettős természetét: eredetének vizs-
gálatakor egyszerre találkozunk az emberi (testi, szervi) és az 
isteni eredetű bolondság gondolatával. Platón Phaidroszában azt 
olvashatjuk, hogy az isteni adományként ránk szálló bolondság-
ból (az isteni megszállottságból, mániából) származnak az ember 
legfőbb javai.4 A platóni dialógus az ihletett őrület négy fajtáját 
különbözteti meg: a profetikust, a rituálist, a szerelmit és a költő-
it. Minden őrületnek megvan a saját, „adományozó” istene: így 
a profetikus ihlet Apollóntól, míg a rituális vagy misztikus meg-
szállottság Dionüszosztól ered. 

A Bakkhánsnők a dionüszoszi őrületet, a kollektív őrjöngést, 
vagy úgy is mondhatnánk, hogy a tömeghisztériát ábrázolja . 
Az Euripidész darabjában megjelenő menadizmus, ahogy ezt 
Dodds A görögség és az irracionalitás című könyvében állítja,5 egy 
egykor valóban létező, kultikus szokás dramatikus felidézése. 
A „bakkheuein” szent rítusban való részvételt jelöl; egy olyan 
vallásos élményt, amely a férfiakat bakkhosszá, a nőket pedig 
bakkhauévá változtatja . A szertartás célja az eksztatikus állapot 
elérése, melyben megvalósulni látszik az ember önmagából való 
2 Lásd Platón: Állam (Harmadik és Tizedik könyv), in Platón Összes Művei II., 

Európa, Budapest, 1984, 188.
3 Foucault, Michel: A bolondság története, ford. Sujtó László, Atlantisz, Buda-

pest, 2004.
4 „Legnagyobb javaink őrjöngésből (mániából) – de persze isteni adományként 

ránk szálló őrjöngésből – származnak.” (Phaidrosz [244 b]. In Platón Összes 
Művei II. ford . Kövendy Dénes, i . m . 742 .)

5 Dodds, E. R.: A görögség és az irracionalitás, ford . Hajdú Péter, Gond-Palatinus, 
Budapest, 2002.
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kilépése, az istennel való, vágyott egybeolvadása. Ugyancsak ezt 
az egyesülést ‒ az istenség bekebelezését ‒ szimbolizálta a kol-
lektív tombolás csúcspontján egy állati test darabokra tépése és 
nyers felfalása, amely a hívek szemében a feláldozott és szétszag-
gatott Dionüszosz isten alakmása.

Az Euripidész által leírt szertartásban tehát egy ősi, barbár, 
ugyanakkor örökké ható, tudattalan törekvés, egyfajta ösztön-
késztetés jelenik meg .6 

Dionüszosz színpadai

Nietzsche, amikor A tragédia születésében a feledésbe merült drá-
mai ősjelenség feltárására vállalkozik, elsősorban a dionüszo-
szi kar látomását vizsgálja. A kar tagjaiban végbemenő elvará-
zsoltság, megszállottság, átváltozás gyújtópontja itt Dionüszosz 
alakja. Ebben az olvasatban ő az egyedüli, tényleges színpadi fő-
szereplő, akinek a többi alak legfeljebb csak más-más maszkját 
jelenítheti meg. Nietzsche fontos meglátását idézve: „A támad-
hatatlan hagyomány szerint korai formájában a görög tragédi-
ának egyetlen tárgya volt csupán: Dionüszosz szenvedései, és a 
színpadnak hosszú ideig egyetlen hőse volt csak, Dionüszosz.”7

Nietzschénél azonban a görög tragédia fejlődése már Euripi-
dész munkásságának idején lezárul, az ő dialektikus (már nem 
látomásokra és megszállottságra, hanem beszédre és racionális 
érvelésre épülő) dramaturgiája csupán az egykor rituális színház 
és dráma végső hanyatlását mutatja. Utolsó művének ambiva-
lens értelmezésére – vagy értelmezhetetlenségére – Nietzsche is 
kitér: 

Legnyomatékosabban maga Euripidész tette kérdésessé saját irány-
zata értékét és jelentőségét a kortársai előtt abban a mítoszban, amelyet 
élete alkonyán vitt színre. Szabad-e léteznie egyáltalán a dionüszoszi-
nak? Nem kell-e erőszakkal kigyomlálni a hellén földből? Dehogynem 
kellene, mondja a költő, ha lehetne: csakhogy Dionüszosz isten túl ha-
talmas, legokosabb ellenfelét – miként Pentheuszt a Bakkhánsnőkben 
– váratlanul elvarázsolja, s e rontás okán Pentheusz maga rohan a vég-
zetébe 8

Nietzsche szerint az euripidészi lázadás önmaga és saját ko-
rábbi dramaturgiája ellen már csak a megkésett visszakozás lé-
pése. Mire a szerző által feltámasztott, újra győzedelmessé tett 

6 Dodds ezt így fogalmazza meg: „Ellenállni Dionüszosznak annyi, mint el-
nyomni az elemi erejűt saját természetünkben; a büntetés a belső gátak azon-
nali és teljes leomlása, amikor is az elemi erők szükségképpen áttörnek, és a 
civilizáció elenyészik .” (Dodds, i . m . 219 .)

7 Nietzsche, Friedrich: A tragédia születése avagy görögség és pesszimizmus, ford . 
Kertész Imre, Európa, Budapest, 1986, 85.

8 Uo. 100.



Dionüszosz visszatérhetne ősi színterére, a tragédia színpadá-
ra, a görög tragédia már megszűnt dionüszoszi műfaj lenni. Ez 
ugyanakkor, Nietzsche szemében, egyet jelent a tragédia köl-
tészeti formájának pusztulásával (hiszen Dionüszosszal együtt 
Apolló látomásos, álomszerű művészete is eltűnt a színpadok-
ról). Euripidész korábbi dramaturgiájának győzelmével a szín-
padokat eluralta az érvelés szókratészi műfaja. A nietzschei vég-
következtetés szerint a dionüszoszi, tragikus művészet nyomai 
a későbbi korszakokban már legfeljebb csak a zenében – ponto-
sabban: a zenei disszonanciában – őrződtek meg. Nem véletlen, 
hogy a Bakkhánsnők színházi újrafelfedezése többnyire vagy ze-
nei átfogalmazást jelent (számos opera született a mű nyomán: 
H. W. Henze, G. F. Ghedini, Harry Partch, Daniel Börtz, John 
Buller – Philip Glass), vagy a színházi formák radikális újraértel-
mezésére tett kísérlet, amely a rituális, kollektív, ősi színházél-
ményhez próbál visszatalálni . 

A Bakkhánsnők alapján született meg a ’60-as évek új színházi 
mozgalmának, a performance és happening lázadó és gyakran 
kegyetlen dramaturgiájának egyik meghatározó műve: Richard 
Schechner és az általa vezetett Performance Group Dionüszosz 
69 című előadása, amelynek hosszadalmas próbafolyamatairól 
Brian de Palma filmet is forgatott. Az – egyébként a csoport pró-
bahelyén, egy garázsban bemutatott – environment9 esemény 
kezdő gesztusaként a Dionüszoszt játszó színésznő (!) mezte-
lenül kiállt a nézők elé, és azt mondta: „Jó estét, a nevem Joan 
MacIntosh, és én egy isten vagyok.”10 A valótlanságnak ez a nyílt 
vállalása, a látszat és a „mintha-színház” tagadása teremtette 
meg annak a lehetőségét, hogy az előadás során „valós aktusok” 
jöjjenek létre, vagyis a közönség megérezze azt, hogy a színhá-
zi eseménynek igazi tétje, valódi kockázata van, nem csupán az 
előadók, de a nézők számára is. A nézők és a színészek között 
nem volt semmilyen mesterséges, elválasztó határ; nemcsak 
színpad nem volt, hanem még nézősorok sem, így a nézők való-
ban tevékenyen asszisztálhattak az estéről estére változó darab 
közös létrehozásában. A közönség olyan erőteljes, alakító ténye-
zőjévé vált a közös játéknak, hogy egy esetben az is megtörtént, 
hogy Pentheuszt – azzal a szándékkal, hogy megmentsék a ri-
tuális feláldozás alól, és persze azért is, hogy az előadást provo-
kációjukkal még élőbbé tegyék – az előadás során egy diákcso-
port elrabolta. Ebben az esetben (annak érdekében, hogy mégse 
Pentheusz megmenekülésével érjen véget a darab), egy beugró 
néző vette át a túszul ejtett színész szerepét. Ez a példa is mu-
tatja, hogy a Performance Group előadása ahhoz a kultikus, ősi 
színházeszményhez próbált visszatalálni, melyben a nézők és a 
játszók valamennyien egy közös térben és időben, kölcsönösen 

 9 Schecher maga definiálja így az általa létrehozott előadásokat. (Schechner, 
Richard: Environmental Theatre, Hawthorne Books, New York, 1973.)

10 Schechner, Richard: A performance, ford. Regős János, Múzsák, Budapest, 
1984, 29 .
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megtapasztalt, rituális esemény résztvevőiként fogták fel saját, 
minden esetben valóságosan is megélt szerepüket .

A Bakkhánsnők egy másik, emblematikus színpadra állítása11 
– amely már az eredeti drámai szöveghez nyúlt vissza, habár 
azt számos vendégszöveggel kiegészítve és aktualizálva – Klaus 
Michael Grüber 1974-es előadása, amelyet a berlini Schaubühne 
legkiválóbb színészeivel mutatott be (Bruno Ganz, Edith Clever, 
Michael König), a Kunsthalle hangárszerű terében. A színpad-
kép két képzőművész: Eduardo Arroyo és Gilles Aillaud közös 
munkája volt; a kollektív alkotás nagyszerű példája, ahol a két 
gyökeresen eltérő művészi vízió egyetlen célt szolgált: a ren-
dezői elképzelés – Grüber akkor kezdődő Antikenprojektjének 
– leghitelesebb megvalósítását. A művészek egy üres, decent-
ralizált térben, egymástól markánsan különböző, anakroniszti-
kus elemek kombinációját hozták létre: így válhatott az előadás 
a derridai elkülönböződés (différance) posztdramatikus színpa-
di megjelenítésévé. Grüber rendezése elsősorban a jelenkort az 
antikvitás eszményétől, a klasszikus görögségképtől elválasztó, 
áthidalhatatlan távolságot hangsúlyozta .

Ez a Bakkhánsnők-interpretáció évtizedekkel később Mathias 
Langhoff számára is megkerülhetetlen referenciát jelentett, ami-
kor 1997-ben, a Görög Nemzeti Színház felkérésére, színpadra ál-
lította Euripidész művét.12 Ezt a bemutatót hosszadalmas, nyolc 
hónapon át tartó előkészület és próbafolyamat előzte meg. A be-
mutatóra az egyik legautentikusabb helyszínen: az epidauroszi 
színházban került sor, a színpadtér azonban itt is, hűen a grüberi 
előzményhez, anakronisztikus és eklektikus volt. Szemben 
Grüber csupasz, meghatározatlan, fehér terével, Langhoff egy 
telített, telezsúfolt, színes térben gondolkodott, melynek közép-
pontját (a darab instrukcióinak megfelelően) Szemelé sírja al-
kotta. Az előadás egyik nagy újítását a zene jelentette: afrikai, 
törzsi zenék adták a kardalok alapját . A rituális zene már nem 
a civilizált nyugati világból vagy annak bölcsőjéből, hanem Af-
rikából érkezett. Az egész előadásban végig jelen volt egyfajta 
sámánisztikus, démonidéző jelleg: Dionüszosz első megjelené-
sekor, meztelenül és bikamaszkot viselve (amely leginkább Klee 
festményeire emlékeztetett), négykézláb mászott be a színpadra, 
és egész színpadi jelenlétében végig megőrződött egyfajta besti-
ális jelleg, mely a természeti népek istenképét tükrözte .

11 Erika Fischer-Lichte, aki az 1968–77 közötti éveket a Bakkhánsnők évtizedé-
nek nevezi, behatóan elemzi Schechner és Grüber rendezéseit, amelyeket 
a „performatív fordulat” legjelentősebb eseményeinek tart. (Lásd Fischer-
Lichte, Erika: Theatre, Sacrifice, Ritual, Routledge, London-New York, 2005.)

12 Érdemes megjegyezni, hogy erre a rendezésre a Görög Nemzeti Színház a 
korábbi Bakkhánsnők ismeretében először Grübert kérte fel, ő azonban más 
irányú elfoglaltsága miatt nem tudta elvállalni a felkérést.

 a mánia és a melankólia (másik) színpadán 103



Bergman-variációk egy témára

A Bakkhánsnők talán legjelentősebb újraértelmezője Ingmar Berg-
man volt, aki a ’90-es években háromszor is színpadra állította a 
darabot: először kortárs operaként, majd televíziós játékként, vé-
gül a stockholmi Damaterben a drámai művet rendezte meg. Ér-
demes megjegyeznünk, hogy Bergman a mű iránti érdeklődése 
még korábbra, egészen a ’70-es évek végére nyúlik vissza, ami-
kor a művész önkéntes száműzetésbe vonulva, elhagyja Svédor-
szágot, és előbb Párizsban, majd Münchenben rendez. Ezekben 
az időkben egyre behatóbban foglalkoztatja Euripidész utolsó 
műve – nem véletlenül, hiszen Bergman a ’80-as évektől kezdve 
mintha folyamatosan utolsó rendezésére készülne .13 Önéletrajzi 
műve, a Laterna magica végső fejezeteiben is megjelenik a görög 
színház záróakkordja .

Euripidész, a darabépítő, idős korában száműzöttként élt Makedó-
niában  A Bakkhánsnőket írja. Megszállottan épít, falazza egymás 
mellé a téglákat: ellentmondásokat ellentmondások mellé, hétköznapo-
kat a szertartások mellé. Belefáradt már a moralizálásba, belátja, hogy 
a játszmát az istenekkel végleg elveszítette. A kommentárok az öregedő 
költő fáradtságáról beszélnek. De ez nem így van. Éppen ellenkezőleg. 
Euripidész súlyos szobrai az embereket ábrázolják, az isteneket és a vi-
lágot kegyetlen és értelmetlen mozgásban az üres ég alatt.14

Az idézetből pontosan látszik, hogy Bergmant elsősorban 
Euripidész radikális kivonulása, elkülönülése ragadja meg. Ért-
hető okokból, hiszen a svéd rendezőt hosszú pályafutása során 
sehol nem érte annyi negatív, teljes meg nem értésről tanúskodó 
kritika, mint a müncheni Residenz színházban . Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy Bergman mintegy provokálja is a vitákat: 
„kellemetlen akarok lenni, bosszantó és beskatulyázhatatlan” – 
írja, miközben mindvégig a lehetetlent kísérti és kutatja („az én 
koromban a lehetetlen nem hagyja nyugodni az embert”15) . 

A keserű tisztánlátás évei ezek, amikor az idős rendező éles 
kritikát fogalmaz meg önmagával szemben, pontosan látja szín-
padi rendezéseinek konvencionalizmusát, munkamódszerének 
mechanizmusát . Változtatni akar mindezen, túl akar lépni saját 
begyakorolt és biztos formanyelvén. Ehhez fontos inspirációt és 
ösztönzést jelent számára Euripidész művészi testamentuma, hi-
szen – ahogy Bergman megfogalmazza – „a Bakkhánsnők arról 
tanúskodik, hogy volt bátorsága széttörni az öntőformákat”.16

13 Utolsó műnek készült már a bergmani A varázsfuvola is, amelyet Balassa 
Péter Csakhamar vagy sosem című tanulmányában az „öregség művészetének” 
kiteljesedéseként elemez. (Balassa Péter: A másik színház  Szépirodalmi, Bu-
dapest, 1989 .)

14 Bergman, Ingmar: Laterna magica, ford. Kúnos László, Európa, Budapest, 
1988, 254.

15 Uo. 253.
16 Uo. 254.
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Az „öntőformák széttörésére” tett kísérlet Bergman 1991-
es Bakkhánsnők-előadása is, mely valójában ősbemutató, hiszen 
kortárs operaként (Daniel Börtz zenéjére) rendezi meg a mű-
vet . Mindeközben visszanyúl a hagyományhoz is: Dionüszosz 
– ahogy egykor a görög színházban – maszkot visel. Azonban 
ez nem a görög „proszópon” (mely egyszerre jelentette az arcot 
és a maszkot, s amelyet a görög színházi előadásban a színész 
mindvégig magán viselt), hanem egy ezüstös, fémes csillogású 
félmaszk, amelyet Dionüszosz első megjelenésekor még hord, de 
már első – emberi, halandó alakban történő – megszólalásakor 
levesz. A későbbiekben is hangsúlyos szerepet kap a maszk fel- 
és levétele: így a bakkhánsnők orgiasztikus tánca során lekerül 
az isten arcáról, de Agaué előtt, a végső felismerés pillanatában, 
Dionüszosz ismét maszkban jelenik meg . Azonban a maszk alat-
ti istenarc sem tűnik valóságosabbnak: az erősen fehérre festett 
bőr és fekete ajkak nem mutatnak semmilyen emberi jelleget. 
Dionüszosz alakját mindeközben egy „hasonmás” is kíséri: egy 
fehér arcú, fekete ajkú, szarvat viselő (bikaszerű) néma táncos.

Ahogy már Dionüszosz hagyományos maszkja (sápadt-fehér 
maszk, hosszú haj) is erősen nőies jellegű volt, Bergman Dionü-
szoszát is női szereplő játssza: aki egyszerre képes nők és férfiak 
(Teiresziász, Kadmosz, Pentheusz) megigézésére . Pentheusszal 
Dionüszosz erős hasonlatosságot is mutat (valóban rokonoknak 
tűnnek), ugyanakkor Pentheusznak is megvan a saját „hason-
mása”: egy embernagyságú rongybábú, akit a rituális őrjöngés 
során a bakkhánsnők darabokra szaggatnak. Bergman előadása 
tehát képileg mintegy megelőlegezi a darabban csupán a hírnök 
szavai által lefestett rémtettet: a véres és kegyetlen bakkhanáliát. 
Érdekes újítást jelent Bergman rendezésében az is, hogy a kó-
rus szereplőit erősen egyéníti: mind a tizennégy nőnek megvan 
a saját egyedi sorsa és élettörténete, így a transz egyszerre a kol-
lektív tombolás, valamint az istennel való személyes találkozás 
pillanata. A rajongók között a meztelen arcú Dionüszosz vakító 
fehér fényben tűnik fel: a bakkhák mind arcra borulnak előtte 
(lehetetlen az Istennel szemtől szemben állni). Az utolsó szín so-
rán lassan kijózanodó Agaué viszont már a maszkos (rejtőző és 
kiismerhetetlen) Dionüszosszal kerül szembe. Bergman interp-
retációjában a saját gyermekét megölő – öntudatlan mámorá-
ban szétszaggató – anya lesz a mű valódi, tragikus főszereplője. 
Agaué utolsó jelenete a „valódi látás”, a belátás pillanata: az el-
követett rémtettre való ráeszmélés, a tragikus felismerés. Agaué 
öntudatra ébredése, mámoros agyának kitisztulása egyben az át-
lépés mozzanata: az illúzió világából a valóság felé. Az előadás-
ban ő lesz az egyetlen, aki valóban meg tudja tenni ezt a lépést: 
kívül kerül a bolondság világán, túllép az őrületen, még akkor is, 
ha nyilvánvalóan az üresség, a semmi felé halad .

Szemben az operaszínpadok gyakran túlzsúfolt díszletezé-
sével, Bergman színpadi terét egy egyszerű, lecsupaszított, ho-
mokkal beszórt térség alkotta, amelyet elszórtan nagy kövek 
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határoltak. Ugyanakkor a fényeknek meghatározó szerep jutott: 
Dionüszosz érkezését kék, a palota lerombolását narancs-vö-
rös, Pentheusz halálát szürke, Dionüszosz epifániáját vakító fe-
hér világítás jelezte . A Bakkhánsnők eredeti, drámai változatának 
megrendezésekor, öt évvel később, Bergman még ennél is sok-
kal egyszerűbb, minimalista rendezői elvet alkalmazott: a szinte 
üres térben a drámai anyag megrázó erejét juttatta érvényre.

Euripidész szövegének hatása alól a mai napig nem tudja 
kivonni magát a néző, ha igazán, megszállottan figyel. Ezt az 
egyszerre letaglózó és lenyűgöző erőt a legszokatlanabb módon 
talán Luca Ronconi 1978-as prátói rendezése mutatta meg: ahol 
egyetlen női szereplő idézte-mondta fel az egész szöveget, egy 
fekete-fehér térben, s az árnyékok játéka vette át a „fényfestés” 
szerepét. Ronconi színésznője monológja során nem azonosult 
egyetlen szereplővel sem, hosszú magánybeszédében újrakonst-
ruálta az ősi történetet, újraértelmezte azt. Valódi beavató szín-
ház jött így létre, azon kevés néző számára (mindössze huszon-
négyen fértek be egy-egy előadásra), akik végigkísérhették ezt a 
lassú és ünnepélyes, és ugyanakkor bizonytalan végkimenetelű 
és sikerű elsajátítási rítust. A képzelet színháza volt ez, ahol a 
színész teremtő képzelete mintegy „fertőzően”, azaz önálló kép-
zetalkotásra ösztönzően hatott a hallgatókra.

Érdekes, hogy közel negyedszázad múltán Ronconi még egy-
szer megrendezte a Bakkhánsnőket: 2002-ben, a siracusai színház-
ban. Ebben a valóban ősi színházi térben azonban egy sokkal 
konvencionálisabb előadás született. A színpadi tér itt eleve adott 
volt: hiszen a görög építészek belekomponálták a színpadot a táj-
ba, amely minden esetben felülmúlhatatlan hátteret nyújtott. Az 
üres színpadon Ronconi csak néhány kockaszerű követ helyezett 
el, mintegy a görög épületek (templomok, paloták, szentélyek) 
romjait jelezve. Ennek az előadásnak a főszereplője Dionüszosz 
volt, aki a darab elején valóban magányos és szenvedő alakként 
jelent meg . Ronconi Dionüszoszában nem volt semmi isteni vo-
nás, egy robusztus, fiatal, hosszú hajú férfi volt csupán, aki mint-
egy ironikus gúnnyal nézte az általa manipulált, őrült vagy őr-
jöngő tömegeket. Ez az előadás erősen kihangsúlyozta a darab 
komikumát (különösen a vakon botladozó Teiresziász, az öreg 
Kadmosz, az éretlen Pentheusz alakjában). A korábbi jelzésszerű 
díszletek ellenére az utolsó jelenetben Agaué valóban egy véres 
fejjel a kezében rohant be a színpadra, és Pentheusz véres, cson-
ka testét is kiterítették a fehér oszlopromokra. Ebben az utolsó 
jelenetben, Agaué és Kadmosz kettősében – mialatt Dionüszosz, 
immár makulátlanul fehér köntösben, távozott – megjelent a va-
lódi emberi fájdalom, az istenek által végleg elhagyott színpa-
don .
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A melankólia mozdulatlan színpada

Jeles András a Művészetek Palotájában bemutatott17 Bakkhánsnők-
rendezése Melis László operájának az ősbemutatója volt. A 
mindössze két alkalommal játszott mű kapcsán született kritikák 
az új zeneművet értékelték. Mi csupán a színpadi megvalósítás 
kérdését vizsgáljuk, amely nézetünk szerint legalább olyan ra-
dikális újraértelmezése a görögségképnek, mint Melis László 
zenéje. Az előadás – egyszerre változatlan és folyamatosan vál-
tozó – színpadképét Jeles megragadó színpadi víziója alkotta: a 
szereplők csak felsejlettek a színpad elé feszített, áttetsző (vetítő)
vászon mögött, melyen az opera során mindvégig tengeralatti 
felvételek jelentek meg. Ez a rendezés szakított minden korábbi 
hagyománnyal, amely a Bakkhánsnők tomboló, lázas, eksztatikus, 
mániákus oldalát vizsgálta, és a melankólia felől gondolta el a 
cselekményt . A melankólia oka nem csupán a történet végkifejle-
tében volt fellelhető (habár a Bakkhánsnők utolsó jelenete, Agaué 
és Kadmosz búcsúja, a görög tragédia fájdalmasan szép kódája), 
hanem elsősorban bennünk, a mű mai nézőinek világképében. 
Ugyanis végtelenül eltávolodtunk már az antikvitás eszményei-
től, elvesztettük a megközelítésre, a megértésre való esélyt. 

Jeles pesszimista ‒ vagy inkább keserűen tisztánlátó ‒ írásai 
szerint egy kifulladt kultúra túlélői vagyunk.18 Az emberi civi-
lizáció és kultúrvilág már rég elsüllyedt (gondoljunk Atlantisz 
mítoszára), vagy ahogy a rendezés is mutatta, egy hullámsír 
alatt nyugszik. Az így „betemetett” szereplők voltaképp mind 
halottak voltak – akik mintegy a síron túlról üzentek nekünk, 
egy számunkra érthetetlen nyelven: hiszen Melis operája ógö-
rögül hangozott el (az énekesek iPad-ról olvasták a szöveget). A 
kortárs néző pedig, akinek valószínűleg már többé-kevésbé ho-
mályos volt cselekmény pontos menete, a kivetítőn olvashatta az 
új fordítást. A teljes elidegenedés volt érezhető: énekes és szerep, 
néző és cselekmény között – nem is lehetett volna ez másképp, 
hiszen Jeles szerint nem színlelhetjük azt, hogy valóban vannak 
még nagy, mindenki számára ismert történeteink vagy mítosza-
ink. Szükségszerű, hogy a legvégletesebben eltávolodjunk a ha-
lottaktól, avégett, hogy ők legyenek azok, akik – épp az áthidal-
hatatlan távolság révén – üzennek majd felénk. 

Jeles színháza nem törekedett az illusztrációra: a vetítés ál-
tal moszatos-romossá változtatott énekesek nem tűntek emberi 
alakoknak, főleg mivel mindvégig, csaknem teljesen mozdulatla-
nok maradtak . „A mozdulatlan színház az egyedül igaz színház” 
– ezt a színház-utópiát valósította meg, Simone Weil és Pilinsz-

17 Az előadás bemutatóját 2013. október 22-én tartották a Művészetek Palotá-
jában Budapesten (további előadás: 2013. október 24.). 

18 Lásd Jeles András könyveit: Büntető század (Kijárat, Budapest, 2000), Teremtés, 
lidércnyomás (Kijárat, Budapest, 2006), Főúr, füzetek! (Kalligram, Pozsony, 
2007).
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ky nyomán,19 Jeles színházi koncepciója. Ebben a színházban 
még a legkisebb mozdulat is – mint amilyen az előadás végén 
Pentheusz lassú előrehanyatlása, bukása – elemi erővel hatott.

Ez a mozdulatlanság ugyanakkor a melankólia örökké vál-
tozatlan, kővé meredt, stagnáló idejének a képmására is utalt, 
amely a cselekvésnek nem pusztán a hiányát, hanem a lehetet-
lenségét is jelzi. A melankolikus időfelfogás számára nem léte-
zik az eleven jelen, csak a múlt visszaidézése . A melankolikus 
alaptapasztalat szerint már mindenen túl vagyunk, már minden 
megtörtént. A melankolikus ember számára nincs többé valós, őt 
megérintő történés, csak a visszaemlékezésben, az egykori törté-
net újramondásában él .

Ez az időtlenség lengte be az operaelőadást, meghatározha-
tatlan volt, hogy milyen időben vagyunk. Egy biztos: a kataszt-
rófa, a hajótörés, a mélybe süllyedés után. A halott szereplőkkel 
szemben – a szereplők körül és hátterében – a tengeri élővilág 
képe úgy tűnt fel, mint az emberi világnál ősibb és elemibb vi-
lág .20 A halak közönyös tekintete elfordult az emberroncsokról, 
az ő életük – kimeríthetetlen gazdagságban, számunkra felfog-
hatatlan ritmusképlet és harmónia szerint szerveződve – tovább 
folyt .

Jeles előadása arra mutatott rá, hogy mi van a mélyben: az 
emberi civilizáció romjain a flóra és a fauna lassú térhódításának 
lehettünk tanúi. De arról hallgatott, hogy mi volt mindeközben 
a felszínen . 

Végállapot

Az Ódry színpadon egy éve futó Bakkhánsnők (a most negyed-
éves fizikai színházasok vizsgaelőadása) szintén a melankólia és 
a mánia állapotainak metamorfózisait és egymásba alakulásait 
ábrázolja, de ehhez a tánc egyetemes nyelvét hívja segítségül . 
Táncelemek ugyan csaknem minden rendezésben szükségsze-
rűen megjelennek (Jeles mozdulatlan színházának kivételével) – 
már csak a mainaszok (megszállott, őrjöngő, transzba esett nők) 
táncőrülete, szédült hisztériája miatt is –,21 azonban ritkán szer-

19 Ahogy Pilinszky írja a Beszélgetések Sheryl Suttonnal című beszélgetésregényé-
ben: „Kedvenc gondolatom, hogy a művészet engagement immobile, mozdu-
latlan elkötelezettség, s a valódi dráma (ezt később Weil »füzeteiben« olvas-
tam) drame immobile, mozdulatlan dráma . Olyan mozgás, cselekvés, mely 
leginkább a csillagok helycseréjére emlékeztet . Vagyis egyszerre mozgás és 
mozdulatlanság.” (In Pilinszky János: Széppróza, Századvég, Budapest, 1993, 
160.)

20 Jeles saját melankóliájáról így ír: „Azt gyanítom, hogy az én melankóliám ab-
ban leli a magyarázatát, hogy nem elégedtem meg, nem egyeztem ki az emberi 
sorssal . Mintha valakinek lenni – jelentéktelen vagy éppen alantas beosztás 
volna .” (Jeles András: Büntető század, i . m . 177 .)

21 A mánia és a hisztéria kapcsolatáról részletesebben: Darida Veronika: Hiszté-
riák, Kijárat, Budapest, 2012.
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vezik ilyen egységesen és átgondoltan az előadást. Nem öncé-
lúak a mozdulatok és a gesztusok, pontosan érződik a rendező 
(Nagy Péter István) és állandó dramaturgja (Sándor Júlia) alapos 
szövegolvasata és értelmezése (amelyben még Karsai György 
Euripidész-interpretációi voltak a segítségükre, a klasszika-filo-
lógus gyakran rövid „beavató” előadást is tart a nézők számára). 
Így hűségesek maradtak a szöveghez (Devecseri Gábor fordí-
tását használva), alig változtattak rajta, azt is csupán a színpa-
di mondhatóság érdekében. A darab tisztelete azonban itt nem 
eredményez egy halott múzeumszínházat. Épp ellenkezőleg, a 
fiatal testek újra élővé teszik a szöveget, dinamikával és feszült-
séggel töltik meg a monológokat és a párbeszédeket . 

Egy szinte teljesen üres térben vagyunk, ahol a legfontosabb 
színpadi elem egy zongora, és a színpad felett lógó óriáscsil-
lár. Ebben a ketrecszerű elemben foglal helyet az első (az isteni) 
Dionüszosz, aki kihívóan rövid bőrfelsőt és filteres alsót visel, 
miközben flegmán cigarettázik. Mintha dizőz lenne a húszas 
évek végének egy német bárjában (a színpadkép a Babilon Ber-
lin sorozat világát idézi), a radikális változások korában, a kö-
zelgő katasztrófa előtt.22 A zenei betétek (zongora és cselló élő 
kíséretével) végig fontos szerepet kapnak a darabban, ahogy az 
elidegenítő elemek, így a mikrofon használata és a visszhangzó 
hangtorzítások is. Az előadás ügyesen elkerüli a hagyományos 
csapdákat, amelyek az istenség színpadra állítását (deus ex ma-
china), a vakság és az öregség ábrázolását, a szexuális tombolás 
és kegyetlen következményének (Pentheusz széttépett testének) 
megjelenítését érintik . Minden esetben megmarad a pusztán 
jelzésszerű érzékeltetésnél. Sok a női szereplő (mindkét Dionü-
szosz, Kadmosz és Teiresziász), de ez evidens módon utal arra a 
szerepzavarra, identitásválságra, melyet nem csupán Pentheusz, 
de az egész társadalom megtapasztal . Pentheusz viszont (mind-
két alakmásában) férfi marad, habár az a jelenet, amikor meg-
szabadul férfi ruházatától, valódi felszabadulás számára. Eltűnik 
belőle az addigi merevség és feszélyezettség, végre öntudatra éb-
red, önmaga lehet . 

„Két napot látok...” – ezekkel a szavakkal indul a főhős visz-
szafordíthatatlan megőrülése, mely az addig elfojtott vágyak fel-
színre törését jelenti, valamint a minden társadalmi kötöttségtől 
és megfelelési kényszertől mentes, puszta egzisztencia feltárulá-
sát . Pentheusz halála vagy ünnepélyes távozása, ahogy meztelen 
testtel, a két Dionüszosz által körbezárva (az egyik által csábít-
va, a másik által kísérve), lassan kilép az ablakon át a fénybe, az 
egyik legszebb jelenet . 

Szintén feledhetetlen az a kép, ahogy Agaué rádöbben felfog-
hatatlan, rettenetes tettére. Korábban már a bakkhánsnők tom-

22 Mindez felveti azt a kérdést (Erika Fischer-Lichte gondolataihoz kapcsolód-
va), hogy vajon lehetséges-e a mű teljesen apolitikus olvasata? Vagy mindig 
egy adott történelmi korra (esetenként saját korunkra) vonatkoztatjuk, és eb-
ből adódik megrázó ereje? 
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bolásakor is láthattunk egy felszálló, lisztes port, így nem indo-
kolatlan, hogy a megzavarodott anya az utolsó jelenetben tésztát 
gyúr a zongorán. Ezt a nyers, ragacsos tésztamaszkot illeszti sa-
ját arcára, miközben lisztfehér arcú apjával beszél . Aztán leveszi 
a vak, kiáltó maszkot, cafatokra tépi és a földre szórja, majd fel-
szedi és kétségbeesetten próbálja újra egybegyúrni. Vagyis telje-
sen egyszerű gesztusok és hétköznapi tárgyak veszik át a megje-
leníthetetlen borzalom képviseletét .  

Összegezve azt mondhatnák, hogy minden látszat (eksztati-
kus táncjelenet) ellenére, ebben az előadásban is nagyobb sze-
rep kap a melankólia a mániánál . Megjelenik benne a tudás és 
a kegyetlenség melankóliája, hiszen Dionüszosz isteni mivoltá-
ban már első színpadra lépésekor pontosan tudja a végkifejletet, 
amelynek csupán a beteljesítése a feladata, a szükségszerű pusz-
títás véghezvitele . 

„Rombolni kell”23, ám ez egy pillanatig sem jár örömmel, az 
elkerülhetetlen megvalósítása sokkal inkább a kegyetlenség tisz-
tánlátó és könyörtelen aktusa . Az emberi események, az általa 
előidézett sorstörténések, azonban az istent sem hagyják teljesen 
érintetlenül: Dionüszosz a darab végén Pentheusz egykori ruhá-
zatát viseli, mintegy a halott hasonmásává válik („sok alakja van 
az isteninek”) .

Ekkora már túl vagyunk a melankólia és a mánia minden 
rendellenes (őrült, az istenek rendje ellen lázadó) tapasztalatán, 
ez már a színtiszta józanság pillanata, amely a tragikus belátás 
és elfogadás némiképp rezignált mozzanatát is magába foglalja: 
„így ért ez is, íme, a célhoz” . 

Miközben, ahogy az előadásban felhangzó német dal utal rá, 
ez már az Abschiednehmen, a búcsúvétel gesztusa. Búcsú egy le-
tűnt kultúrától (a Bakkhánsnők a klasszikus görög tragédia felszá-
molása), nincs tovább . Ami a rombolás nyomán marad, ahogy 
ezt a sistergő lámpaketrec is jelzi, az csupán a kiégés, az állandó-
suló végállapot .

23 Abban az értelemben, ahogy Blanchot ír a rombolásról: „A jelenlét mögött 
nincs, nem lesz és nem is volt semmi; a tartalom nélküli felejtés levált az em-
lékezetről: a dolgok soha, egy pillanatra sem bizonyosak. Két szónak, csupán 
két szónak, az utolsó vagy az első kettőnek, sikerül ide behatolnia, mint va-
lami sejtelmesen zengő isteni szózatnak: rombolni kell.” (Maurice Blanchot: 
Rombolni kell, Enigma, 2012/72. 53. Kiemelés az eredetiben – D. V.)
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Réz Anna 

A szerelem szociológiája

Eva Illouz Why Love Hurts című könyvéről

„I think you know how to love better than any of us.
That’s why you find it all so painful.”

(Fleabag – BBC)

Először is szögezzünk le néhány 
alapvető tényt! Egy: amikor a szerelem nem fájdalmas, akkor na-
gyon-nagyon jó; és amikor nem nagyon-nagyon jó, akkor leg-
többször kibírhatatlanul fájdalmas. Kettő: a szerelem személyek 
között jön létre – legalábbis abban a gyenge értelemben, hogy 
még a plátói szerelem legmagányosabb formáit is úgy éljük meg, 
mint amit egy másik ember ébresztett bennünk. Három: amikor 
gyerek voltam, az anyám legtöbbször távolságtartóan (már-már 
megvetően) nyilatkozott a szerelemről – kivéve, amikor egy al-
kalommal azt mondta: csak a szerelem miatt érdemes élni. Az 
alapattitűd és a kérdéses megnyilatkozás között nem érzékelt 
olyasfajta ellentmondást, amely korrekcióra szorulna .

Mindezen megállapítások – hogy tudniillik a szerelmet sze-
mélyek csinálják egymással; hogy a szerelem (nagyfokú) öröm 
és fájdalom forrása; és hogy a szerelemnek feltehetőleg van va-
lami köze a jó/boldog/élni érdemes élethez – együttesen arra 
utalnak, hogy a szerelem etikai kérdésfelvetések tárgya lehet . 
Megkérdezhetjük például, hogy milyen típusú értéket képvisel a 
szerelem az ember életében, és hogyan kell súlyoznunk a fontos-
ságát, amikor összeütközésbe kerül más értékekkel . Vagy bátor 
szívvel feltehetjük a kérdést: tekintve a szerelemmel járó temér-
dek nyűgöt és boldogtalanságot, egész biztos-e, hogy a szerelem 
többet ad hozzá az egyén boldogságához, mint amennyit elvesz 
belőle? Végül beszélhetünk arról, hogy milyen normatív előírá-
sok vonatkoznak, vagy kellene, hogy vonatkozzanak (ez két na-
gyon különböző kérdés!) egy szerelmi kapcsolat résztvevőire, 
avagy rövidebben: mik az erkölcsileg helyes viselkedés szabályai 
a szerelemben?
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Ezen kérdésekre különböző korok egészen eltérő válaszokat 
adtak (ha egyáltalán feltették őket) – mi több, még egyazon tár-
sadalmon belül is jelentős egyet-nem-értés lehet a szerelem ilyes-
fajta normatív megítélésében .1 Ám akárhogy foglalunk is állást, 
mindenképp kell hogy legyen valami fogalmunk arról, egyálta-
lán mit értünk szerelmen, és miben áll a szerelemben rejlő végte-
lennek tűnő potenciál – a boldogságra és a szenvedésre egyaránt.

Eva Illouz többek között erre a kérdésre kínál válaszokat Why 
Love Hurts című 2012-es könyvében. Illouz témái bárki számára 
ismerősek lehetnek, aki valaha forgatott a kezében női magazint, 
vagy hallott népszerű pszichológusokat párkapcsolatokról nyi-
latkozni. Az elköteleződéstől való félelem (a férfiak oldaláról), 
a szerelmi csalódás okozta önértékelési válság és lelkifurdalás 
(a nők oldaláról), a hamvába holt párkapcsolat-kezdemények 
(mindkét oldalról) – mindezen témák prominens helyet foglal-
nak el a populáris kultúra és a pszichológiai önsegítés és isme-
retterjesztés összes szegmensében, és lassan, de biztosan beszi-
várognak személyes párkapcsolat-narratíváinkba is . 

Már-már zavarba ejtő módon Illouz csak a legritkább esetben 
kérdőjelezi meg a párkapcsolatok „válságáról” szóló közkeletű 
diagnózisokat – nem a jelenségek leírásában, hanem azok ma-
gyarázatában tér el radikálisan a mainstream diskurzusoktól . A 
Why Love Hurts (és tágabban Eva Illouz életművének) projekt-
je szlogenszerűen a következő: visszanyerni a pszichológiától 
az intimitás tereit a szociológia számára . Ha meg akarjuk érteni 
az érzelmi viszonyok aszimmetriáját, a szerelmi kapcsolat és az 
önértékelés törékenységét, akkor itt az ideje leszakadnunk sze-
retet- és törődéshiányos gyerekkorunk boncolgatásáról, kiirat-
kozni az önismereti és önsegítő csoportok, terápiák, coachingok 
világából, és egy szociológus perspektívájával ránézni azokra a 
politikai és gazdasági intézményrendszerekre, technológiai inf-
rastruktúrákra és kurrens ideológiákra, amelyek ezeket a viszo-
nyokat egyfelől kitermelik, másfelől eszközöket nyújtanak ezek 
értelmezéséhez . 

Elsőre ez talán nem tűnik különösebben ígéretes munkamód-
szernek: jó okunk van ugyanis azt gondolni, hogy mióta a világ 
világ, a szerelem fáj – mondhatni, politikai, gazdasági, technoló-
giai és ideológiai kereteken átívelően fáj. Illouz hipotézise szerint 
azonban nem mindig fáj ugyanúgy – a kötet célja pedig annak 
kitapogatása, hogy miért és miként sajog máshogy a késő mo-
dernitás emberének szíve, mint a korábbiak . Az összeálló mun-
ka egyszerre szociológia, kultúratörténet, erkölcspszichológia 
és filozófiai tisztázás, gazdagon illusztrált és lenyűgöző látlelete 
annak, ahogyan a mindenkori hatalmi viszonyok át- és átformál-
ják vágyainkat, elvárásainkat, fantáziáinkat, legprimérebbnek és 
legintimebbnek hitt késztetéseinket, hogy végül a közös jelenté-

1 Erről bővebben ld. Fáber Ágoston: Az autotelikus párkapcsolat és a gyerek-
vállalás mint „metaprojekt” . Replika 2019, 95–133.
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sek2 olyan hálója jöjjön létre, amelyben már azt sem tudjuk, mi-
lyen irányban kell keresnünk a választ egzisztenciálisan legége-
tőbb kérdéseinkre. 

A Why Love Hurts mégis több elméleti értekezésnél: para-
dox módon olyan önsegítő könyv, amely mélyen elítéli az ön-
segítő könyveket. Ahogy Illouz az Epilógusban fogalmaz: „Ha 
van ennek a könyvnek a tudománytól független célkitűzése, az 
az, hogy »enyhítse a szerelem kínjait« azáltal, hogy feltárja an-
nak társadalmi alapzatait. Itt és most pedig ez nem kezdődhet 
máshogy, mint hogy végre felhagyunk azzal, hogy kioktassuk 
és leckéztessük embertársainkat – épp elég terhes nekik így is 
az állandó hajsza az egészséges és fájdalommentes élet és sze-
relem után.” (239) A „kioktatás” és „leckéztetés” a pszichológia 
irányából érkezik: azáltal, hogy a fősodorhoz tartozó pszicholó-
giai irányzatok hajlamosak tökéletesen figyelmen kívül hagyni 
az egyén problémáinak társadalmi kontextusát, így vagy úgy, de 
mindenképp az egyénre terhelik annak felelősségét, hogy képes 
legyen adaptálódni ahhoz a társadalmi környezethez, amely kö-
rülveszi – függetlenül attól, hogy maga a környezet mennyire 
képes az egyén számára biztonságos és kielégítő lehetőségeket 
nyújtani .3 Illouz elmesélésében így patologizálódik az elköte-
leződéstől való félelem mint fóbia, és válik „bizonytalanul kö-
tődővé” és „alacsony önértékelésűvé” a nők egyre nagyobb és 
nagyobb hányada – miközben mind az elköteleződés elutasítá-
sa, mind az elutasítottságtól való szorongás tökéletesen érthe-
tő és elkerülhetetlen válasz arra, ahogyan ma a „párkapcsolati 
piac” strukturálódik (hogy miért, arra rövidesen visszatérek) . A 
kötet bevallott célja, hogy leemelje az emberek (és különösen a 
„pszichopiac” által célba vett nők) válláról azt a felelősséget, ami 
valójában sosem volt az övék . 

Mr. Darcy udvarlásától a Tinderig

Illouz története Jane Austentól indul – de talán nem a történet 
a leghelyesebb kifejezés, hiszen a Why Love Hurts nem kívánja 
lineáris történeti elbeszélés részévé tenni a jelenünket . Austen 
prózája mint kontrasztív eset és eszmetörténeti illusztráció kap 
szerepet, amelyen keresztül elemezhetővé válik az, ahogyan mo-
ralitás és szerelem, szerelem és választás, érzelem és publikus 
cselekvés viszonyul egymáshoz. A 19. század első felének Ang-
liája még épp ismerős, de már elég távoli ahhoz, hogy a segítsé-
gével fel lehessen tenni a kötet alapkérdéseit: Hogyan jutottunk 
el egy olyan világból, amelyben az morális számonkérhetőség 

2 Ld. Taylor, Charles: Interpretation and the Sciences of Man. The Review of 
Metaphysics, 1971/1. 3–51.

3 Erre az alapvető belátásra épül a kritikai pszichológia legtöbb irányzata. Bő-
vebben ld . például az Új Egyenlőség (http://ujegyenloseg.hu/) Kritikai pszi-
chológia rovatának írásait .



minden szerelmi kapcsolat sine qua nonja volt, egy olyan világba, 
ahol az erkölcsi felelősségre vonás szerelmi ügyekben illegitim 
határátlépésnek minősül? Hogy jutottunk el egy olyan világból, 
ahol a szerelem lassan bimbózott ki, arányosan az együtt töltött 
idővel és az ismeretség elmélyülésével, egy olyan világba, amely 
– legalábbis a kulturális imagináció szintjén – a szerelem elvi 
megmagyarázhatatlanságát és villámcsapásszerű hirtelenségét 
hirdeti? Hogyan jutottunk el az udvarlás olyasfajta rituáléitól, 
amelyek szemantikai jelentéséről minden érintettnek közös tu-
dása4 volt, egy olyan világig, amelyben minden kapcsolat egy új 
játék, amelynek szabályait az érintett feleknek kell(ene) együtt 
meghatározniuk?5 És hogyan jutottunk el attól a férfiszereptől, 
amely megkövetelte az érzelmi kezdeményezést és korlátlan el-
köteleződést, azokig a sikeres férfiakig, akik vállaltan nem kí-
vánnak semmifajta elköteleződést magukra venni a párkapcso-
lataikban?

Mindez persze megengedhetetlen túláltalánosításnak és ol-
csó moralizálásnak tűnhet – márpedig Illouz ez utóbbit minden 
erejével igyekszik elkerülni. A szociológiai megközelítés az ő ér-
telmezésében pontosan azt jelenti, hogy úgy próbálunk értelmet 
adni ezeknek a mélyreható társadalmi változásoknak, hogy ma-
gunk mögött hagyjuk mind az egyéni pszichopatológiák, mind 
a kollektív erkölcsi züllés szókészletét . Abból indul ki, hogy ha 
az emberek máshogy viselkednek, mint régen, akkor az azért 
van, mert máshogy élnek – mert másfajta anyagi, identitásbeli, 
társadalmi incentívák szabályozzák a cselekedeteiket. Érdemes 
észrevenni, hogy ebben a világképben a moralitás maga is de-
rivatív: Illouz például a hozomány intézményével magyarázza 

4 A kifejezést a játékelméletben bevett értelemben használom: akkor rendel-
keznek a „játékosok” közös tudással, ha mindenki tisztában van egy adott 
ismerettel, és azt is mindenki tudja, hogy a többiek is tisztában vannak azzal 
az ismerettel (és így tovább ad infinitum) . 

5 Természetesen mindezen megállapítások csak tendenciaszerűen igazak. Az 
Austen-regények visszatérő motívuma például, hogy a szereplők között 
nincs egyetértés abban, miképp interpretálják a férfiak viselkedését; hogy 
mennyi elköteleződést lehet elvárni tőlük előzetes cselekedeteik fényében. 
Az Emmában például kis jelentőségű, de valós feszültséget kelt, hogy Frank 
Churchill viselkedését Emma Woodhouse iránt elkötelezett udvarlásként le-
hetett-e értelmezni, és ennek folytán vétkes-e Churchill valamifajta erkölcsi 
ballépésben (a regény briliáns módon lebegteti ezt a kérdést, ezáltal vissza-
tükrözve Churchill amúgy is kétes jellemét) . De hasonló a helyzet a Büszkeség 
és balítélet esetében is: ugyan egyértelmű, hogy Mr. Bingley intenzíven ud-
varol Jane Bennettnek, ám a kettejük közti társadalmi különbség miatt nem 
egyértelmű, hogy Mr. Bingley megengedhetetlenül viselkedik-e, ha kifarol 
a kapcsolatból. Ráadásul Illouz szinte teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy 
Austen regényei nem minden tekintetben az akkori status quo reprezentáci-
ói, még abban az értelemben sem, hogy pontosan tükröznék a szerelemmel 
kapcsolatos kortárs kulturális mítoszokat . Austen regényeivel minimum ket-
tős harcot hirdetett: egyfelől a puszta anyagi érdekeken alapuló, nem sze-
relmi házasságokkal, másfelől az akkortájt begyűrűző angol romanticizmus 
zabolátlan szenvedélyeivel szemben . Regényei egy normatív ideált szembe-
sítenek a kortárs angol társadalom kényszereivel .
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a férfiak korábbi nagyfokú hajlandóságát az elköteleződésre. 
Az tehát, hogy a moralitás milyen módon van (vagy nincs) jelen 
szerelmi kapcsolatainkban, nem valamifajta adottság, amelyet a 
társadalmat alkotó egyének erkölcsi jelleme határoz meg, épp 
ellenkezőleg: vágyainkhoz, fantáziáinkhoz és egyéb normatív 
szabályrendszereinkhez hasonlóan a szerelem etikájának mind a 
hatóköre (tehát az, hogy egyáltalán mivel kapcsolatban tehetünk 
fel erkölcsi kérdéseket), mind a tartalma alá van vetve azoknak 
a politikai/gazdasági/ideológiai rendszereknek, amelyekben lét-
rejönnek .

Autonómia, elismerés és a házasság szabad piaca

„And somehow there isn’t anything worse than someone who doesn’t want to fuck 
me. […] You know, everyone feels like this a little bit, and they’re just not talking 

about it, or I’m completely fucking alone which isn’t fucking funny.”

(Fleabag – BBC)

Illouz magyarázata a fenti változásokra roppant komplex, és leg-
alább három pillérre támaszkodik. Először is, a 20. század folya-
mán megtörténik a „házassági piac deregulációja”: az endogámi-
ának leáldozik, de legalábbis radikálisan kitágul a szóba jöhető, 
elfogadható partnerek horizontja, mind osztály-hovatartozásra, 
mind rasszra, mind nemre való tekintettel. Ehhez kapcsolódó-
an pedig létrejön egy újfajta szempontrendszer, amely a korábbi, 
többé-kevésbé objektív és az individuum hatókörén kívül álló 
kritériumok helyett a szépséget és a szexuális vonzerőt teszi meg 
a házassági piacon való sikeresség fokmérőjének. A szexuális 
vonzerő fogalma nemcsak új keletű, de végtelenül képlékeny is: 
míg a kortárs szépségideálról lehetnek többé-kevésbé határozott 
és közös ismereteink, az, hogy ki „szexi”, kizárólag abból derül 
ki, ahogyan a potenciális romantikus partnerek reagálnak a kö-
zelségére .

Másodszor, az első ponthoz szorosan kapcsolódva: az endo-
gámia felszámolódása a rendi társadalom megszűnésével, a tár-
sadalmi mobilitás növekedésével párhuzamosan történik meg . 
Ezen üdvös folyamatok azonban alapvető bizonytalanságot te-
remtenek azzal kapcsolatban, hogy kinek hol a helye (társadalmi 
értelemben); hogy ki mennyit ér. Austen hősei és hősnői bármi-
fajta külső visszajelzés nélkül is képesek felmérni önnön értékü-
ket (elsősorban a család reputációja és a hozományuk, illetve já-
randóságuk mértéke alapján), így a potenciális visszautasítás jó 
eséllyel ezeknek a tényezőknek szól, és nem érinti személyiségük 
magvát. Ehhez képest a késő modernitás emberének önértékelé-
se radikálisan ki van szolgáltatva azoknak a visszajelzéseknek, 
amelyeket aktuálisan kap – és ezek közül is kiemelten fontos a 
szerelmi siker és sikertelenség . Mivel az individuum értéke töb-
bé már nem objektívan meghatározható, a szerelmi sikeresség 
pedig maga is olyan elúzív tényezőktől függ, mint a szexuális 
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vonzerő, az emberek társadalmi elismerése (a honneth-i érte-
lemben) folyamatos megerősítésre szorul a szerelmi életükben 
– minden egyes szerelmi próbálkozásunkban személyünk teljes 
értékét visszük a vásárra .

Harmadszor (bár feltehetőleg megint csak nem függetlenül 
az előző pontoktól): a házassági piac deregulációja után lezaj-
lik egy határozott normaváltás a szerelmi és szexuális életben, 
amely már nemcsak a kivelt, hanem a mit és a hogyant is a reflexív 
autenticitás, a szabadság és önkéntesség, illetve a boldogságmaximali-
zálás követelményeinek rendeli alá. A reflexív autenticitás azt je-
lenti, hogy a szerelmi viszonyok résztvevőinek folyamatosan ref-
lektálniuk kell aktuális érzelmeikre – a szerelem felébredése nem 
a közösen töltött idő, az együtt végigjárt út eredménye, hanem 
magányos érzelem, amelynek minőségét a szerelmes állandóan 
monitorozza. A szabadság és önkéntesség kívánalmai egyfelől 
azt fogalmazzák meg, hogy az „egészséges” párkapcsolattal nem 
fér össze az önfeladás, és hogy ebből következően a „jó” pár-
kapcsolat maximálisan védi mindkét fél autonómiáját – másfe-
lől viszont az önkéntesség keretein belül maximális szabadságot 
enged a romantikus és különösen a szexuális „önkifejezésnek” . 
Végül a boldogságmaximalizálás azt az elvet fejezi ki, hogy a ro-
mantikus kapcsolatok célja az egyén minél nagyobb fokú pszi-
chikai és szexuális jólléte, és ennek az alapvetően egoista elvnek 
esetenként alárendelhetőek azok az Austen korában még nagy 
becsben tartott deontikus kötelességek, mint amilyen a hűség 
vagy az ígéretek betartása .

Az esetleges látszattal ellentétben tehát nem arról van szó 
– érvel Illouz – , hogy a szerelmi és szexuális élet a 20. század 
végére „elerkölcstelenedett” volna: csak egy radikálisan eltérő 
normatív szabályrendszer uralma alá került . Korunk legjellem-
zőbb párkapcsolati bonyodalmai – az elköteleződés nehézségei; 
a rettegés attól, hogy érzelmileg túlságosan elkötelezetté válunk 
a párkapcsolatunkban, ami a másik számára terhessé válik – leír-
hatók az autonómia megőrzése iránti igény és a társadalmi érté-
künket meghatározó elismerés iránti vágy konfliktusaként. Míg 
az a partner, akinek az autonómiája megtartása a meghatározó 
törekvése, terhesnek érezheti és faképnél hagyhatja azt a part-
nert, aki érzelmileg „túlságosan elkötelezett”, addig annak, aki 
elsősorban saját értékének elismerését keresi egy kapcsolatban, 
szükségszerű csalódás, szenvedés és magára hagyatottság lehet 
a jussa . De nem kevésbé meghatározó a két érték okozta belső di-
lemmahelyzet sem: sem a nők, sem a férfiak nem úszhatják meg, 
hogy folyamatos ön- és kapcsolatmonitorozást végezzenek, és 
azt mérlegeljék, mennyi elismerést remélhetnek és autonómiájuk 
mekkora részét adhatják fel egy párkapcsolatban anélkül, hogy 
tökéletesen védtelenné válnának . 
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Egyenlőség a patriarchátusban

Ám hiba lenne azt gondolni, hogy ez a két pozíció bármilyen 
értelemben szimmetrikus. A legfontosabb és Illouz számára leg-
több fejtörést okozó rejtvény az, hogy miért mutat ez a két sze-
rep olyan egyértelmű nemi mintázatot. Mind a szerző kutatásai, 
mind a mindennapi tapasztalataink világossá teszik: ma egy he-
teroszexuális kapcsolatban a nők azok, akik „túlságosan” szeret-
nek, és a férfiak azok, akik őrzik az autonómiájukat. Márpedig 
ezt nem könnyű megmagyarázni: mivel a jelen társadalmak egy-
től egyig tartják patriarchális jellegüket,6 a férfiak bizton számít-
hatnak arra, hogy a házasságkötés után olyan kiszolgálásban és 
gondoskodásban lesz részük, amelyet nem kell viszonozniuk . 
Akkor miért kerülik az elköteleződést?

Illouz hipotézise szerint a szexuális hódítás pontosan azért vál-
hatott a férfiak szociális státuszának indikátorává, mert minden 
egyéb területen (munka, család, férfiközösségek) a maszkulinitás 
területeket veszített. A nők tömeges munkába állásával, a femi-
nista mozgalom vívmányaival a férfiak teljes és korlátlan uralma 
mind a munkahelyeken, mind a családban megkérdőjeleződött, 
a tradicionális férfi terek és közösségek (klubok, hobbitársasá-
gok) pedig túlnyomórészt nyitottá váltak a nők számára is. Ezzel 
együtt pedig felértékelődött a szexualitás identitásképző ereje: a 
férfiak azért nem hajlandók feladni az autonómiájukat, mert ezzel 
az egyetlen olyan területet veszítenék el, ahol a társadalmi presztí-
zsük megmérkőzhetne más férfiakéval.

Mindeközben – továbbra is Illouz gondolatmenetének fényé-
ben – a nők döntő többsége továbbra is a monogám párkapcso-
laton alapuló családban látja az elsődleges lehetőségét annak, 
hogy társadalmi elismerést kapjon . Ráadásul az emberi repro-
dukció sajátosságai miatt a nőknek a férfiakénál korlátozottabb 
időkeret nyílik a gyerekvállalásra. Lényegében tehát a férfi és a 
női identitás megélése és az ezáltal nyert társadalmi elismerés 
hoz létre feszültséget a heteroszexuális kapcsolatokban: míg a 
férfi addig „férfi”, amíg érzelemmentes kontrollt gyakorolva mi-
nél több szexuális sikert könyvelhet el, addig a nő akkor „nő”, ha 
sikerül többé-kevésbé tradicionális keretek között családot ala-
pítania .

Ez a gondolatmenet – különösen összevetve a kötet többi ré-
szével – nem különösebben meggyőző. Látva a férfiak nyomasztó 
túlsúlyát a hatalomgyakorlás összes létező terében, a politikától 
a gazdaságon át a tudományos világig, és ismerve azt a nagyfo-
kú egzisztenciális kiszolgáltatottságot, ami az úgynevezett cent-
rum-országok magasan képzett női munkavállalóin kívül szinte 
minden családban élő nőt sújt, kevéssé hihető az az állítás, hogy 
a férfiaknak csak és kizárólag a szexualitás területén lenne le-

6 De nem egyöntetűen és nem egyforma mértékben – Illouz a nyugati társadal-
makat „legyengült patriarchátusnak” (contested patriarchy) nevezi .
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hetőségük megélni a maszkulinitásukat, és társadalmi értéket 
szerezni. Mint ahogy az sem tűnik különösebben valószínűnek, 
látva a házasság és a gyerekvállalás kitolódását a tárgyalt orszá-
gokban, hogy a kamaszlányok – Illouz szavaival élve – döntése-
inek architektúráját a reproduktív kor korlátai határoznák meg 
– márpedig a tárgyalt aszimmetria már egészen fiataloknál is jól 
megfigyelhető.7 

De ami még komolyabb probléma: a fenti hipotézis nem ma-
gyarázza meg, hogy az autonómia és az elismerés között feszülő 
érdekellentétből miért a férfiak kerülnek ki győztesen. Márpedig 
nehezen tagadható, hogy így történik: míg a nők elköteleződés-
re való hajlandóságát – követve a pszichológusok által diktált 
trendeket – egyre gyakrabban írjuk le kóros bizonytalanságként, 
éretlenségként, az önszeretet és az önismeret hiányaként, amit 
terápiával, mindfulness-sel vagy a pozitív pszichológia legfris-
sebb csodamódszereivel meg kell gyógyítani, addig a férfiak au-
tonómiára való igénye és az ebből következő elköteleződés-kép-
telenség az a norma, amelyhez a nőknek igazodniuk kell. Miért 
fáj a szerelem? – teszi fel a kérdést a kötet címe, de valójában a 
szerelem ma jellemzően a nőknek fáj, mert ők élik át többször az 
elköteleződés iránti igényük és az ebből fakadó gyengéd érzel-
mek visszautasítását .

Ez az aszimmetria másfajta magyarázatra szorul – és adható 
is effajta magyarázat, ám az nem a patriarchátus erodálódásá-
nak tényéből, hanem magából a patriarchális berendezkedésből 
próbálja megérteni a jelen erőviszonyait. Úgy gondolom, az a fo-
lyamat, amelyet Illouz úgy ír le, mint az individuum társadalmi 
értékét meghatározó objektív kritériumok elvesztését, eleve nem 
egyforma mértékben és formában érintette a két nemet. Míg a 
nők számára valóban a szerelemben és a szexualitásban kapott 
megerősítés vált az elismerés legfontosabb konstitutív elemévé, 
addig a férfiak számára a szerelmi és szexuális siker inkább a 

7 A kurrens tinisorozatok (a cikk írásának idején épp az Eufória című HBO so-
rozat söpör végig a tinédzserkorosztályon) pontos látleletét nyújtják annak, 
amit legpontosabban talán a „párkapcsolat erkölcsi kiüresítésének” nevez-
hetünk. Ez nem a „párkapcsolat” vagy a „járás” újradefiniálásával történik 
meg, hanem olyan újonnan elnevezett, a párkapcsolatot megelőző stádiumok 
beiktatásával, amelyek megszólalásig hasonlítanak a korábban párkapcso-
latnak nevezett viselkedésegyüttesre, ám hiányzik belőlük az elköteleződés 
és a kizárólagosság bármifajta mozzanata. Így az, ha két fiatal rendszeresen 
találkozik, közös programokat szervez, lefekszik egymással, nem feltétlenül 
„járás”, de még csak az sem biztos, hogy randevúznak – lehet, hogy csak 
„együtt lógnak”. Mindez összecseng Illouz rítusokkal kapcsolatos meglátá-
saival: ezekben a modern kapcsolattípusokban a kapcsolat formáját már nem 
a közös publikus tevékenység jellege határozza meg, hanem egy ezektől füg-
getlen és potenciálisan elhagyható privát mozzanat, amelyben a felek úgy 
döntenek, hogy mostantól az elköteleződés magasabb szintjére lépnek. Ez a 
fajta nagy horderejű nyelvi zsonglőrködés arra is rámutat, hogy a modern 
párkapcsolatok valóban nem egyszerűen amorálisak: hiszen ha azok lenné-
nek, akkor semmi szükség nem lenne olyan speciális kifejezések bevezetésé-
re, amelyek egyetlen célja az elköteleződés tagadása.
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markere, visszatükrözése az élet egyéb területein kapott elisme-
résnek. Mindez a nemi szerepek szerkezetéből következik: míg 
a tipikusan nőkhöz társított értékeknek és tevékenységeknek 
(különösen a gondoskodás és „szolgálás” legkülönfélébb for-
máinak) alacsony a társadalmi presztízsük,8 és így „csak” attól 
jók, hogy másnak jók (elsősorban a férfiaknak, másodsorban a 
család, illetve még tágabban a társadalom többi tagjának), addig 
a „férfias” (anyagi, intellektuális, pénzügyi) siker önmagában is 
társadalmi elismerést élvez. Amikor a férfi sikeres a szerelmi és 
szexuális hódításban, azzal azt bizonyítja, hogy az élet egyéb te-
rületein is sikeres, mert a nők feletti szexuális kontroll hagyomá-
nyosan a magas presztízsű (magas rangú, gazdag, hatalommal 
bíró) férfiak kiváltsága volt;9 ha pedig sikertelen, az alapvetően 
kétségbe vonja a többi területen kivívott elismerést is – legalább-
is maga és a többi férfi szemében. Röviden: míg a nők kizárólag 
azon keresztül tehetnek szert értékre, ha a férfiak számára ér-
tékesek, addig a férfiak számára a nők meghódításának instru-
mentális értéke van: rajtuk keresztül reprezentálják társadalmi 
státusukat. Ebből származhat a férfiak által élvezett érzelmi füg-
getlenség és az a dominancia, amit ezáltal a párkapcsolatokban 
gyakorolni tudnak: az ő elismerésük csak közvetetten múlik a 
nőknél elért sikereiktől, míg a nők számára ők jelentik az egyet-
len esélyt arra, hogy a női identitásuknak megfelelő módon kap-
janak elismerést .

Merre tovább, szerelem?

8 Természetesen vannak ezzel ellentétes tendenciák is, főleg a retorika szintjén: 
napjainkban – különösen a politikai és gazdasági döntéshozatallal összefüg-
gésben – gyakorta megjelenik a sztereotip „nőies” értékek – a kooperáció, 
az empátia, az intuitív döntéshozás – felértékelődése és a „férfias” értékek 
– versengés, agresszió, racionalitás – lefokozása. Ám gyanítható, hogy ezek 
sokszor az úgynevezett „jóindulatú szexizmus” megnyilvánulásai, amelyek 
sokkal inkább szolgálják a nők „női pályán” tartását, semmint az emanci-
pációjukat. Erre utal legalábbis, hogy ezen klisék immár évtizedes kitartó 
ismételgetése ellenére sem lettek a tipikusan nők által végzett munkák sem 
anyagi, sem társadalmi értelemben jövedelmezőbbek (sőt).

9 Erről Illouz is hosszan ír (72).

„And love isn’t something that weak people do.
Being a romantic takes a hell of a lot of hope.

I think what they mean is  
when you find somebody that you love it feels like hope.”

(Fleabag – BBC)
Az előzőekben elmondottak megerősítik számos feminista teore-
tikus aggályait: tudniillik hogy egy olyan társadalomban, amely 
továbbra is a férfiak hatalomfölényére épül, az egyenlőség – ha-
sonlóan a szabad piac logikájához – a gyakorlatban további hát-
rányokat hordozhat a nők számára. Ahogy Illouz fogalmaz: „Az, 
hogy szabad piac jött létre a párválasztásban, elleplezi az érzelmi 
dominanciának azt az új formáját, amelyet a férfiak azáltal gyako-
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rolnak a nők felett, hogy a megváltozott döntési helyzetben a nők 
érzelmileg elérhetőek, a férfiak viszont vonakodnak elköteleződ-
ni nekik.” (116) 

Mindezen dilemmák egy olyan kor lenyomatai, amely egyfe-
lől minden korábbinál többre becsüli az önkéntességet és a sza-
badságot, ám közben fenntart és éltet számos olyan történetileg 
áthagyományozott hatalmi egyenlőtlenséget, amelyek végső so-
ron épp az önkéntességet és a szabadságot ássák alá . Átmeneti 
időszak, mondhatnánk – de mintha a női egyenjogúság ügyének 
tagadhatatlan és történeti léptékű győzelme ellenére az intimitás 
területei – talán mert a lehető legmélyebben érintik az identitá-
sunkat és ezen keresztül azt, hogy értékesnek érezzük-e magun-
kat a világban – felettébb ellenállóan őriznék patriarchális mű-
ködésmódjukat. Mi több, a késő modernitás néhány új jelensége 
– gondolok itt elsősorban a pornográfiaiparra, a szépségiparra 
és a gyerekek fogyasztási termékeken keresztül történő nemi 
szocializációjára – mintha soha nem látott intenzitással és haté-
konysággal tennének azért, hogy a magánéletünkben rögzítsék 
és eszkalálják a nők férfiaknak való alárendeltségét. 

Mindebből semmiképp nem az következik, hogy akár Illouz, 
akár jelen sorok írója visszakívánná Jane Austen korát . Az elkö-
teleződés fellazulását megnövekedett szabadságunk tette elke-
rülhetetlenné – szabadságunk nemcsak a párválasztásban, ha-
nem a szociális élet minden színterén. Bár 19. századi regényeket 
olvasván az embernek rokonszenves lehet az objektív társadalmi 
érték nyújtotta biztonság – de nem árt emlékeztetni magunkat, 
hogy ez nemcsak a jó házból való úrilányokat, hanem a társada-
lom alján és perifériáján élőket is egyszer s mindenkorra felru-
házta objektív… értéktelenséggel. És bármennyire fájdalmas és 
dilemmatikus helyzeteket szül is az autonómia iránti vágyunk, 
összességében mégsem kevesebb, hanem a mostaninál sokkal-
sokkal nagyobb autonómia illetné meg a legtöbb embertársun-
kat .

És hogy mi a helyzet a szerelemmel? A Why Love Hurtsből 
egy olyan társadalom képe bontakozik ki, amelyben a szerelem 
elsődleges funkciója sem nem közösségi, sem nem spirituális: a 
reflexív önkifejezés és a boldogságmaximalizálás színtere. En-
nek megfelelően a szerelem és a szexualitás ma egyfelől vég-
telenül szabad, másfelől viszont pokolian korlátozó: miközben 
a jelen társadalma irtózik a szexuális tabuktól és erkölcsi bék-
lyóktól, a szerelemhez egykor elidegeníthetetlenül hozzátarto-
zó érzelmi és viselkedésbeli elköteleződést mégis szankcionálja 
és patologizálja. Ezen körülmények között nyitott kérdés, hogy 
végső soron a szerelem hozzáad vagy elvesz az ember életéből 
– és az erre adott válasz a legkevésbé sem független sem a ne-
münktől, sem a társadalmi státusunktól. De akármiképpen vá-
laszoljunk is, egyvalamit érdemes észben tartanunk: bárhogy 
értsük és éljük is meg itt és most a szerelmet, nem kell örökkön 
örökké ilyennek maradnia . (Polity Press, Cambridge, 2012)
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Új alapítás vagy  
újraalapítás?

I.

Pannonhalma, a magyarorszá-
gi bencés közösségek központja 
számára mindig fontos volt, hogy 
Bakonybélben, ezen a helyen meg-
újuljon a szerzetesélet . A török kor 
pusztítása után, amíg a többi neves 
monostor (pl . Tihany és Zalavár) 
újjáélesztésében ausztriai apátsá-
gok vállaltak szerepet, addig Ba-
konybélt 1693-ban Pannonhalma 
támasztotta új életre, azzal, hogy 
Göncz Celesztint és néhány tár-
sát küldte ide, az akkor lakatlan, 
Pusztabélnek nevezett helyre. 

De 1802-t követően is, és 1989-
ben immár harmadik alkalommal 
újra Pannonhalmáról érkeztek ide 
szerzetesek, hogy újraélesszék a 
helyet .

Milyen érdekes, hogy a tá-
mogatás hamar kölcsönössé vált, 
ugyanis Göncz Celesztin 1709-ben 
visszatért Pannonhalmára és fő-
apátként erősítette a főmonostort 
tizenhárom éven keresztül . 1947-
ben pedig, amikor Kelemen Kri-
zosztom főapát az USA-ba kény-
szerült menekülni, Sárközi Pál 
bakonybéli apát állt Pannonhal-
ma élére, előbb mint kormányzó 
apát, később mint főapát.

II.

Mi történik most itt, mi történt 
az elmúlt húsz év során Bakony-

bélben? Új alapítás vagy újraalapí-
tás? Valami új jön létre ezekben 
az években, vagy a régi kel élet-
re; az, ami kényszer miatt annyi 
éven át szünetelt? Bakonybélben 
eddig még minden alkalommal új 
alapítás történt, és nem a régi kelt 
életre! 

Ez a megkülönböztetés nem 
játék a szavakkal .

Új alapításról akkor beszé-
lünk, ha van paradigmaváltás . A 
paradigmaváltás a mi esetünkben 
nem azt jelenti, hogy a múlt rossz, 
a múlt vállalhatatlan, a múlt hitel-
telen és ezért nem állunk bele! A 
paradigmaváltás azt jelenti, hogy 
a mában keressük a miénket . Ma 
éppúgy, ahogy elődeink is tették. 
És ez a változás mindenféle fel-
sőbb emberi irányítás vagy akarat 
nélkül, önmagától történik, egy 
önszerveződő rendszerben.

Michel van Parys, Chevetogne 
apátja írja 2001-ben itteni a vizitá-
ciója után kartájában: „A megvál-
tozott politikai helyzet a Magyar 
Bencés Kongregáció számára is 
a monasztikus karizma többféle 
módon történő megélését teszi le-
hetővé. Az a tény, hogy a Magyar 
Kongregáció bölcsen úgy döntött, 
nem lép a puszta restauráció egy-
szerű útjára, hanem felmérve Ma-
gyarország népének és Egyházá-
nak lelki igényeit, különféle kez-
deményezésekkel próbál ezekre 
válaszolni, a kongregáció lelki élet-
képességét tanúsítja . A bakonybéli 
fiatal közösség ezen válasz része. 
Fokozatosan, a Szentlélek segítsé-

Elhangzott A Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor felújítása és turisztikai elemekkel 
történő bővítése című projekt záró rendezvényén, Bakonybélben, 2019. április 5-én.
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gével, meg fogja találni a maga ar-
cát és sajátos karizmáját .”

A monasztikus élet rejtőzködő 
élet. Az Isten nem akar kirakatba 
helyezni bennünket! 

De eldugni, elásni sem akar, 
mert van küldetésünk, van üzene-
tünk! Egész pontosan az Istennek 
van általunk üzenete kortársaink 
és korunk társadalma számára .

III.

Ez a beruházás is – amit most meg-
áldunk – erről szól: szolid nyilvá-
nosságot biztosít a bakonybéli 
monostor számára . A vendégfo-
gadás, a bolt, a történeti kiállítás, 
az imázsfilm, mindez megtekint-
hetővé teszi a rejtőzködő életet.

E mostani beruházás a monos-
tor erőforrásainak megújítását, 
fejlesztését jelenti . Erőforrás a litur-
gia, ezért a templom megújításá-
val kezdtük . Erőforrás a gazdaság, 
ezért van a turistaudvar, a bolt, 
a látványműhelyek, a kiállítótér, 
az energiafészer . Fontos feladato-
tok lesz az elkövetkező években a 
spiritualitás és a gazdaság egyben 
tartása; fontos, hogy megtaláljá-
tok a helyes arányokat .

Megtalálni a helyes arányokat 
olyan, mint egy labirintusjárás, 
mint amikor bejárjuk a turistaud-
var labirintus mintájú burkolatát. 

A labirintus számunkra a szer-
zetesélet szimbóluma: útvesztő-
kön, tekervényes utakon át bejutni 
középre, Isten házába, Isten színe 
elé . Annyiféle tévút létezik, annyi-
féle útvesztő lehetséges, és milyen 
különös, hogy épp életünk fontos 
elemei válhatnak útvesztővé.

A munka is, a gazdaság is út-
vesztővé válhat, ha minden a pénz-
ről szól. Az imádság is, a közösségi 
élet is útvesztő lehet, ha kevéllyé, 
felfuvalkodottá tesz. Ám ugyan-
ezek, az ima, a munka, a gazda-
ság, a közösség hozzá is segíthet, 
hogy megtaláljuk, a központot az 
útvesztők között.

IV.

A jelenlegi vizitátorhoz, Adal-
berto Piovano atyához csatla-
kozom, és Mikeás próféta életet 
eligazító bölcsességét ajánlom fi-
gyelmetekbe: „Mit kíván tőled az 
Úr? […] Járj alázatosan a te Iste-
neddel!” (Mik 6,8)

Járjatok alázatosan az Úris-
tennel, azaz törekedjetek mindig 
az Isten jelenlétében végzett élet-
adó, életet fakasztó imádságra és 
munkára! Miközben állhatatosan, 
hűségben így éltek, az Úristen ti-
tokzatos módon általatok juttatja 
el üzenetét kortársaink és korunk 
társadalma számára .

Végül – ezen ünnepi alkalmon 
– felmerül a kérdés, valójában mi 
is ezeréves Bakonybélben? A hely? 
– a Bakonybéli-medence, a töb-
bi bakonyi kismedencével együtt 
nem ezer, hanem sok százezer 
éves . Az élet? – ez a vidék már jó-
val a monostor alapítása előtt, az 
őskorban is lakott volt. Ez az ősi 
templom és a monostor épületei? – 
ezek pedig későbbiek, csak a ba-
rokk korban épültek .  

Bakonybélben ezeréves Szent 
István alapítói tette, és az azóta 
folytonosan újjászerveződő kö-
zösség keretei között zajló szerze-
tesélet . Hisszük, hogy a megúju-
ló, útkereső szerzeteséletnek van 
a következő ezer évben is távlata.

Így hát kedves bakonybéli 
testvéreim, arra hívom fel a figyel-
meteket, hogy amikor ezer évet 
ünnepeltek, nehogy úgy járjatok, 
mint a mi Istenben megboldogult 
jó Kelemen Atanáz atyánk Pan-
nonhalmán, amikor egy diákcso-
portot kalauzolt! Lelkesen, nagy 
beleéléssel magyarázta a kerengő 
udvarban, amikor a gyerekek be-
lenéztek a ciszternába, hogy mi-
lyen fontos szerepe volt egykor 
annak a víztározónak . Lehunyt 
szemmel, átszellemülten mond-
ta: „Amikor a tatárok körülvettek 
bennünket, ebből ittunk!” Erre az 
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egyik gyerek spontán felkiáltott: 
„Jé, a bácsi már olyan öreg!?”

Kedves bakonybéli testvéreim!
Ti maradjatok átlagéletkor-

ban, lelkületben fiatal közösség, 
éljetek bár hárman, kilencen, vagy 
még többen ezen a helyen, ne 
szűnjetek meg keresni a mában 
azt, ami a tiétek! Nap mint nap 
alázatosan járjátok az utat az Is-
tennel! Hiszen csak a megújuló, 
útkereső szerzeteséletnek van a 
következő ezer évben is távlata.

Hortobágyi T. Cirill

Hely, kultúra, társadalom

A FORMA VITAE – A Bakonybé-
li Szent Mauríciusz Monostor 1000 
éve című kiállítás megnyitójára 
készülvén, történészként egyre 
az ezer év folytonossága és tö-
redezettsége járt a fejemben. Az 
apátság három nagy korszaka (a 
középkor, a 18 . század, majd az 
újkor), a közöttük lévő kénysze-
rű cezúrák és a korszakok mar-
kánsan eltérő szerzetesi minden-
napjai. Az előttünk formálódó új 
bakonybéli korszak arra inspirált, 
hogy a bencés közösség kényszer-
pihenők utáni újrakezdéseiről 
beszéljek, arról, hogy a múltban, 
a változó igények és társadalmi 
környezet hatására hogyan fo-
galmazta újra saját identitását . 
Azonban egyre inkább az vált ér-
dekessé számomra, ami összeköti 
ezeket a korszakokat – annak is 
három vetülete: a monostor hely-
színe, a természeti környezet ala-
kítása, illetve az apátság és az azt 
körülvevő társadalom kapcsolata.

Az első: a helyszín, a természeti 
környezet . Többen megfogalmaz-

ták, hogy az alapítók helyválasz-
tása nem szokványos . A hegyeket 
szerető bencések egy hatalmas er-
dőség közepén, még évszázadok-
kal később is nehezen megközelít-
hető helyen, a Gerence-patak völ-
gyében telepedtek meg. Egy 18. 
század végi utazónak Pápa felől 
érkezve legalább tízszer kellett át-
kelnie a patakon, míg az apátság-
hoz ért. Ezt a helyválasztást a kez-
deti, világtól elvonult remete élet-
mód magyarázza. „Bél” szavunk 
– akár az irtvány, tisztás jelentésű 
szláv szóból származik, akár va-
laminek „belső részé”-t jelenti – a 
bakonyi erdő irtása következté-
ben, a rengeteg belsejében létre-
jött helyre utal. A monostor tör-
ténetéhez kapcsolódó legkorábbi 
írásos dokumentumokban erdők-
ről, a remete Gellérttel barátkozó 
szarvasborjúról és farkasról, az 
elejtett vadak bőréről, telepesek-
ről, favágásról, az apát disznói-
nak makkoltatásáról olvashatunk . 
Az itteni szerzetesi élet – érzésem 
szerint – még hosszú ideig eltért 
az országban mindennaposnak 
mondott bencés hétköznapoktól. 
A hiteleshelyi működés például 
az apátság nehéz megközelíthe-
tősége miatt nem volt jelentős, a 
király 1353-ban többek között pe-
riférikus helyzete miatt szüntette 
meg annak tevékenységét .

A török kiűzése után a pan-
nonhalmi szerzetesek többször is 
meglátogatták az elvadult, romos, 
lakatlan Bakonybélt. 1696 no-
vemberében két kocsin, elöljárói 
felügyelettel öt szerzetesnöven-
dék érkezett ide, néhány napos 
rekreációra . A kirándulás végén 
egyikük, Lancsics Bonifác papír-
ra vetette közös véleményüket: 
a lakatlan Bél zúgó patakjával, 
barlangjával alkalmas hely lenne 
az aszketikus életre . Nyolcvan-
hat év múlva, amikor már kilenc 

Elhangzott a FORMA VITAE – A Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor 1000 éve 
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bencés élt az új monostorban, 
egy ágostonos szerzetes érkezett 
Bakonybélbe. Útinaplója szerint 
Lancsicsék víziója részben megva-
lósult. Roznák Mártont elbűvölte 
a világtól elzárt, nehezen meg-
közelíthető, aszketikus szerze-
tesház . A szentkútnál csendesen 
arról elmélkedett, hogy Gellért és 
más szent szerzetesek, illetve az 
alapító király is járt ezen a helyen . 
Két kirándulást tett a környéken, 
az egyikről hazafelé a fülemüle-
szótól hangos erdőben éjszaká-
zott, hogy ne zavarja fel az alvó 
bencéseket. Bükkfából olvasáshoz 
használatos stylust faragott, raj-
ta két B betűvel, hogy a számára 
kedves helyet lékai kolostorában 
is felidézhesse .

A csendes völgyben élő szer-
zetesek tevékenysége nyomán las-
san megváltozott a táj. A bencés 
szerzetesség egyik sajátossága a 
stabilitás, a helyhez való kötődés. 
A szó latin eredete szerint a kul-
túra, amely mondandóm második 
pillére, azt a módot jelenti, aho-
gyan környezetünket alakítjuk, 
élhetővé tesszük. A monasztikus 
kultúra megmutatkozik a temp-
lom és a monostor épületében, 
azok környezetének rendezettsé-
gében, de az ott élők életmódjá-
ban is .1 A már idézett legkorábbi 
dokumentumokban a farkasokkal 
teli erdők mellett felbukkannak az 
ácsok, a mészégetők, a malmok és 
a bennük dolgozó molnárok, de 
a sörfőzés első nyomai is. A ke-
vés megmaradt középkori emlék 
közül az igényes építészeti kiala-
kítás nyomai a kiállításunkon be-
mutatott 12. századi padlótéglák. 
Évszázadokon keresztül hallunk 
az apáti parancsra, a telepesek ér-
dekében végzett erdőirtásokról, 
utak karbantartásáról, hídépítés-
ről, később patika létesítéséről és 
a település csatornahálózatának 
kiépítéséről. Már a 18. században 
volt itt üvegház, a Guzmics Izi-

dor, Beély Fidél és Szeder Fábián 
elképzelése szerint megvalósuló 
angolkertben biliárdszobát, majd 
kínai filagóriát létesítettek és ana-
násztermesztéssel kísérleteztek . A 
tájalakító tevékenység tudatossá-
gát mutatja, hogy a növendékek 
vizsgáztak kertészeti ismeretek-
ből, sőt Guzmics hatására ma-
guk is kertészkedni kezdtek . Az 
egyes bencés házak gazdálkodása 
fekvésük miatt eltérő sajátságo-
kat mutatott. A monostorok egy-
más megélhetését is segítették. 
Így Bakonybélből évszázadokon 
át küldtek vadat a pannonhalmi 
és tihanyi ünnepi asztalra, fű-
részmalmaik lécekkel segítették 
más szerzetesházak építkezéseit . 
Tihanyból időnként, főleg a böj-
ti időszakokban több mázsányi 
halszállítmányt indítottak útnak 
Bélbe, ha a szekérre felfért, füredi 
savanyúvizet is küldtek testvére-
iknek. Többször előfordult, hogy 
a pannonhalmi és a tihanyi apát-
sági pincékből került bor monos-
torunk asztalára, a dömölkiek pe-
dig időnként Somlóról származó 
borral vagy ürmössel kedvesked-
tek béli rendtársaiknak .

Bakonybél a szellemi elmé-
lyedést is lehetővé tette. Már a 18. 
században rövid ideig itt műkö-
dött a rend filozófiai stúdiuma, 
majd a 19. század első felében 
itt találjuk a méltán sokat em-
legetett és a kiállításon is mar-
kánsan megjelenő tanárképző 
intézetet . Rómer Flóris így emlé-
kezett vissza tanulmányai hely-
színére: „Alig várám, hogy tudós 
Guzmics apát védőszárnyai alatt 
a bakonybéli apátság világtól el-
zárt falai közt folytathassam ta-
nulmányaimat . Föl is használtuk 
szabad óráinkat a terjedelmes 
erdő minden irányban való beba-
rangolására… Készítettünk pálci-
kákból malmokat, melyeket a sok-
szor rakoncátlan Gerence csendes 
hullámaira bíztunk… Vilmos bá-
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tyánk,2 magányunk pátriárkája, 
nagyhírű méhésze, eleven napló-
ja – kirándulásainkban társunk és 
vezetőnk – kis mozsara durrogta-
tásával a százszoros visszhangot 
készteté feleletre . Rákásztunk sa-
ját készítményű varsával, eprész-
tünk, vargányásztunk és hosszú 
kirándulásainkból visszatérve, 
többnyire a páratlan szépségű 
hármas forrás terebélyes bükkjei 
alatt nyugodtunk meg.”3 A tanár-
képzőnek, de főleg az itt tanító 
kiváló bencéseknek köszönhető-
en a monostor szellemi központtá 
vált, ahol folyóiratot szerkesztet-
tek, könyveket írtak és a szellemi 
élet olyan kiválóságait fogadták, 
mint Vörösmarty Mihály, Kisfalu-
dy Sándor, Döbrentei Gábor vagy 
Toldy Ferenc .

Ezzel a természeti környezet 
és annak alakítása után el is ér-
keztem a harmadik dimenzióhoz, 
a monostor társadalmi környeze-
téhez . A bencés apátságok több 
vármegyében elszórt birtokokkal 
rendelkeztek. Ezek lakói látták 
el terményekkel és munkával a 
konventet, amely gondoskodott 
számukra lelkipásztorról . Mivel 
az apátság mellett még hosszabb 
ideig nem alakult ki település, a 
szerzetesek kezdetben nem vé-
geztek lelkipásztori munkát, a 
távolabbi birtokokat világi pa-
pokkal pasztorálták . Az oszmán 
hódítás miatt lakatlanná vált Ba-
konybélt csak a 18 . század elején 
népesítették be újra. A település 
lelkipásztori ellátását ekkor már 
bencések végezték, a gyermekek 
az apátság által létesített és fel-
ügyelt iskolában tanulták a kate-
kézist és a betűvetést. Bár a mo-
nostor és a település általában 
harmonikusan élt együtt, a földes-
úr-jobbágy viszony nem segítette 
a pasztorációt. Egy jószágkor-
mányzói fenyítés, egy igazságta-
lannak tűnő úriszéki ítélet akár 
generációkra meghatározhatta 

egy-egy család szerzetesekről al-
kotott képét. A pozitív példák 
természetesen sokkal jellemzőb-
bek voltak . Az apát rossz termés 
idején többször elengedte az adó-
kat, a falu szegényeit rendszere-
sen segítették, a 19. század elejétől 
járványok idején orvost hívattak, 
a katekézisre járó gyermekeket 
ajándékokkal ösztönözték .

A pasztorációnak és a társa-
dalmi kapcsolatoknak volt egy 
tágabb köre, a monostor távolabbi 
környezetével . A benedeki Regula 
szerint a vendéget úgy kell fogad-
ni, mint magát Krisztust. A 18–19. 
századi apátsági naplók jelentős 
vendégforgalomról és szívélyes 
vendégfogadásról tanúskodnak . 
Az utazó bencésektől és a kör-
nyékbeli egyházi személyektől, 
plébánosoktól kezdve a világi elő-
kelőkön és a szállást kérő zarán-
dokokon át a szerzetesek rokon-
ságáig sokan megfordultak a mo-
nostorban . A kapcsolati háló leg-
fontosabb szálai természetesen az 
egyes bencés házak felé vezettek, 
de szoros kapcsolatot ápoltak a 
zirci ciszterciekkel is . Rendszere-
sen részt vettek egymás ünnepein, 
időnként közös rekreációt tartot-
tak. 1840 körül több alkalommal 
is vendégeskedtek a monostorban 
a pápai református kollégium ta-
nárai és diákjai. Ez persze nem 
meglepő abban az időszakban, 
amikor az ökumenikus párbeszéd 
első hazai apostola, Guzmics Izi-
dor volt az apát .

Az ünnepi liturgiákon, illet-
ve az ezeket követő rekreációkon 
gyakran játszott zenekar, amely-
nek állandóan változó összetétele 
árulkodó. 1839 februárjában pél-
dául részleteket adtak elő Haydn 
A teremtés című oratóriumából. A 
zenekart a violoncellón is játszó 
gyarmati esperes-plébános vezet-
te, környékbeli iskolamesterek, 
segédtanítók és egy orvos alkot-
ták a zene- és énekkart, Szkalka 
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Kandid perjel hegedűn játszott, 
Herber Lizi és Bertalan Juli volt a 
két szoprán .

*

Ezer év történéseit, szereplő-
it nehéz tíz percben megidézni, 
ezért csak néhány, a mostani kö-
zösséget ismerve is érdekesnek 
tűnő vagy megfontolásra érde-
mes mozaikkockát villanthattam 
fel . Olyan csemegéket hagytam 
el, mint a biliárdozás szerepe a 
szerzetesi rekreációban, Celesztin 
atya 1765-ös tűzijátéka, az ádven-
ti reggeleken fogyasztott „roráte-
hurka”, vagy annak a szarvasnak 
a sorsa, amelyet az 1421-es apáti 
vadászat során a zirci halastóig 
űztek. Egy kiállítás szintén csak 
töredékes lehet: azokból a frag-
mentumokból építkezik, amelye-
ket az évszázadok megkíméltek . 
A kiállítás megalkotása mégis 
annak a tanúja, hogy az itt élő kö-
zösség vállalja örökségét, miköz-
ben újraértelmezi azt . Hála ezért a 
közösségért és ezért az ünnepért 
annak, aki „előtt ezer év annyi, 
mint a tegnapi nap, amely elmúlt” 
(Zsolt 90,49).

Dénesi Tamás

Jegyzetek

1 Lásd Baán Izsák A bencés monos-
torok jelene és jövője című előadását 
a Magyar Nemzeti Múzeumban, 
2006. december 16-án. 2 Nyuli 
Vilmos, 1819–1826 között lelkész, 
később 1832–1854 között segédlel-
kész, 1854–1857 között rendházi 
lelkiatya Bakonybélben. 3 Idé-
zi Vásárhelyi Anzelm: A Szent 
Mauríciusz Monostor története, 
in Vásárhelyi Anzelm (szerk .): 
Isten házában, közösségben. Bencés 
monostor ezer éve Bakonybélben, Ba-
konybél, 2013, 60–61.

„Mondatott a régieknek, én 
pedig mondom nektek…”

(Keleti tanulmányok és 
vallásközi párbeszéd. Írások 
Szécsi József tiszteletére)

Negyvenkilenc tudós szerző Iz-
raelből, Rómából, az USA-ból, 
Németországból, Hollandiából, 
Franciaországból, Angliából, Ör-
ményországból, hazánkból – bele-
értve a határokon túl élő magyar 
kollégáinkat is – tisztelgett írásá-
val Szécsi József vallástudós előtt, 
70. születésnapja alkalmából. A 
kötetben megtalálhatók a zsidó 
irodalom kutatóinak, a keresz-
ténység számos felekezete képvi-
selőinek, a Biblia mindkét része 
(Ó- és Újszövetség) neves értel-
mezőinek, a keresztények és más 
vallások közötti dialógus elköte-
lezett híveinek és előmozdítóinak 
értékes tanulmányai . A tanulmá-
nyok zömét magyarul írták, de 
szép számmal találunk köztük 
angol és német nyelvű cikkeket is, 
sőt újhéberül írottat is. A szép ki-
állítású kötetet Hidvégi Máté pro-
fesszor szerkesztette és gondozta. 

A könyvet Schöner Alfréd fő-
rabbi személyes hangvételű kö-
szöntése vezeti be, majd tizenöt 
oldalon keresztül Szécsi profesz-
szor úr szerteágazó munkássá-
gának, szakmai önéletrajzának 
ismertetése következik. Ez után 
Benyik György szegedi teológus 
professzor interjúja olvasható a ju-
bilánssal, amelyből megismerhet-
jük sokrétű alkotásokkal fémjel-
zett életművét és annak hátterét, 
amely a szegedi bölcsőtől egészen 
a Keresztény–Zsidó Társaság fő-
titkári tisztségéig és az Országos 
Rabbiképző – Zsidó Egyetem pro-
fesszori állásáig ível . A beszélge-
tés elénk tárja életének, családjá-
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nak és szüleinek küzdelmeit, de 
örömeit is . A jól sikerült interjú 
egyúttal a szó legnemesebb ér-
telmében vallomás, amely segít 
megérteni az éber szemű, nagy 
intelligenciájú, sokszínű tudós 
mozgatórugóit. Benyik professzor 
egyébként komoly szakirodalmat 
taglaló, e kötetben megjelent ta-
nulmányában Alexandriai Philón 
és Josephus Flavius maradandó 
hatását mutatja ki a Biblia értel-
mezésére .

Nem vállalkozhatok arra, 
hogy az egyes tanulmányokat 
részletesen bemutassam, hiszen 
az maga is legalább félszáz oldalt 
igényelne, s kitenne egy egyetemi 
vagy főiskolai kurzust. Célom in-
kább az, hogy kedvet ébresszek e 
kötet kézbevételére, tanulmányo-
zására mindaokban, akiket érde-
kel a teológia, a zsidóság és a ke-
reszténység Bibliája, a filozófia és 
a vallások közötti párbeszéd.

Sebastian Brock oxfordi pro-
fesszor, a Brit Tudományos Aka-
démia rendes tagja két költe-
ményt, egy zsidót és egy keresz-
tényt vizsgál a Gen 22-vel, Izsák 
feláldozásával kapcsolatban . Ha-
gyományosan akédának, Izsák 
megkötözésének nevezik e jelene-
tet a keresztény teológiában . Az 
egyházatyák Sára szerepét negatí-
van ítélik meg . Aranyszájú Szent 
János például kiemeli, milyen 
bölcsen tette Ábrahám, hogy nem 
szólt Sárának Isten kívánságáról: 
áldozza fel Izsákot, mert mennyit 
jajveszékelt volna, és a végén még 
eltántorította volna Ábrahámot 
az áldozattól. Itt azonban a szer-
zőnk által vizsgált mindkét köl-
teményben Sára vigasztalja Áb-
rahámot és bíztatja, bízzon Isten-
ben, s tegye meg azt, amit kíván 
tőle. Általában Sárát negatívan 
szemlélik, kevés az olyan hagyo-
mány a keresztény hatástörténetű 
írásokban, ahol Ábrahám felesége 
pozitívan állna hozzá Izsák felál-
dozásához. E tekintetben kivételt 

képez a Brock által vizsgált szír 
keresztény szöveg . Közös a zsidó 
és keresztény hagyományban a 
gazdag tipológiai reflexió, s első-
sorban az, hogy Ábrahámot áldo-
zatot bemutató papként mutatják 
be. E szír költemény eltér a gö-
rög és latin akéda-hagyománytól, 
amelyet Johannes Krizosztomosz 
fentebb említett véleménye jelle-
mez, és amely a Kairosz Kiadó ál-
tal megjelentetett Akéda-kötetben 
olvasható. Emiatt is értékes e szír 
akéda-változat a keresztény re-
cepció szempontjából .

Hasonlóan izgalmas Martin 
Meisernek (Saarbrücken) vizsgá-
lódása a Jákob létráján le és felfelé 
közlekedő angyalokkal kapcsolat-
ban (Gen 28,10-22). Tudós szer-
zőnk először a szöveg történetét 
veszi górcső alá, hogy befogadá-
sát s annak eltérő szempontjait 
megérthessük . A szöveg szigorú 
értelmezése szerint nyitott, hogy 
az angyalok a létrára, avagy Já-
kobra szállnak-e alá (a 28,12-ben 
szereplő bó mindkettőre egyfor-
mán vonatkozhat) . A GenRabba 
69,3 szerint Jákobra vonatkozik, 
s így érti egyébként János evan-
géliuma is, bár már Jézusra vo-
natkoztatva: „Bizony, bizony 
mondom nektek: Látni fogjátok, 
hogy megnyílik az ég, s az Isten 
angyalai föl- s leszállnak az Em-
berfia fölött.” (Jn 1,51) Ezért már a 
GenRabba is az allegorikus értel-
mezést ajánlja . A fölfelé szálló an-
gyalok felmagasztalják Jákobot, a 
leszállók pedig megalázzák. Ilyen 
értelemben érthetjük a Szolgáról 
szóló második éneket Izajásnál. 
„A szolgám vagy, Izrael, benned 
fogok megdicsőülni!” (Iz 49,3) Iz-
rael Jákob neve is egyúttal. A gö-
rög és latin szöveghagyományban 
eltűnik ez a nyitottság, ott ugyanis 
már egyértelműen a létrára vonat-
kozik, nem Jákobra, s így is ma-
radt meg az emlékezetünkben .

Alexandriai Philonnál a létra 
szimbolikusan a levegőt jelenti, 



ahol a testetlen lények és a lelkek 
tartózkodnak. S e helyen Isten fel-
szálló logoszai az embereket elvá-
lasztják mindentől, ami halandó, 
míg a leszállók pedig azt szol-
gálják, hogy a lelkeket megeleve-
nítsék Isten jelenléte által, s így 
allegorikusan érti a Lev 26,12-t: 
„Közöttetek fogok élni, Istenetek 
leszek, ti meg népem lesztek .” De 
magát az életet is jelenti a létra a 
maga váltakozóan sikeres erény-
re törekvésével, ahogyan a szto-
ikus filozófiában áll, hiszen ott 
semmi sem egészen tökéletes, de 
nem is teljesen rossz . A GenRabb 
68,12-ben idézi azt a nézetet, hogy 
a szullam, az égig érő létra a Sí-
nai-hegyet jelenti, amelynek csú-
csa a Dtn 4,11 szerint az „ég szí-
véig” ért, Isten angyalai Mózest 
és Áront jelentik, a létra pedig 
Mózes Tórájával azonos, ame-
lyet a Sínai-hegyen kapott, s híd a 
menny és a föld között.

A keresztény értelmezésben 
Krisztus keresztjét szimbolizálja 
a létra, a le- és felszálló angyalok 
pedig az erényeket vagy a nyolc 
boldogságot jelölik mint a lélek 
végtelen felemelkedési lehető-
ségét Istenhez. Itt tehát a kereszt 
szótériológiai és etikai aspektusa 
áll előtérben. 

Arnold Schönberg oratórium-
töredékében megjelennek az ezo-
terikus és teozófiai elemek is, de 
Jákob létrája alapvetően mennyei 
létra, amely az embernek a halál 
után Istenhez történő fölemelke-
dését szolgálja .

További érdekes fejtegetést 
olvashatunk az angyalokról M . 
Meiser tanulmányában . Különös 
ugyanis, hogy az angyalokhoz 
előbb a leszállás, utána pedig a 
felszállás illene, mivel az ég a la-
kóhelyük, itt azonban fordítva 
történik. Ezért a zsidó hagyomány 
mindezt úgy értelmezi, hogy a 
felszálló angyalok Jákobot Izra-
el földjén kísérik, míg a leszállók 
Izrael országán kívül. De lehetnek 

szolgáló angyalok is, akik veszé-
lyeztetnék Jákobot. Ebben megje-
lenik az angyalok irigységének a 
motívuma, sőt démonokat is lát-
nak bennük, akiktől Isten jelenlé-
te védi Jákobot . Az angyalokban 
egyrészt Izrael Istennel való szo-
ros kapcsolatát látják, másrészt Iz-
raelt veszélyeztető hatalmakat is.

Jeffrey H. Tigay Moshe Green-
berggel és az ő Exodus-értel-
mezésével foglalkozik . Moshe 
Greenberg talán az egyik legna-
gyobb hatást kifejtő amerikai-iz-
raeli zsidó exegéta volt, aki szer-
ves egységben művelte a forrá-
sokra rákérdező és az ún. kánoni, 
a szöveg végső formáját vizsgáló 
exegézist . Módszere nagy ajándék 
mind az egyetemi hallgatóknak, 
mind a tanároknak . Tigay profesz-
szor e tanulmányán keresztül mi 
is betekintést nyerhetünk a neves 
exegéta, Moshe Greenberg mód-
szerébe s annak gyümölcsöző ter-
mésébe .

Gánóczy Sándor professzor, 
az MTA kültagja is a bibliai tör-
ténetkritikai exegézissel foglalko-
zik, s annak hasznát emeli ki ta-
nulmányában a rendszeres teoló-
gia számára . Alapos elemzésével 
végigveszi e módszer kialakulását 
mind a zsidó, mind a katolikus, 
valamint a protestáns exegézis-
ben. S mint kiemelkedő Kálvin-
kutató, az ő módszerét is elemzi, 
méltatja eredményeit, és recepci-
óját a szisztematikus teológusok-
nak is ajánlja .

Ugyanebbe a témakörbe tarto-
zik Martos Levente Balázs tanul-
mánya, amelyben a biblikus teoló-
gia lehetséges művelésével és más 
modern tudományokhoz kötődő 
kapcsolatával foglalkozik . Gon-
dolatait így zárja: „A vallásos kö-
zösség számára a szent szöveggel, 
pontosabban a Bibliával való fog-
lalkozás mindig egyfajta biblikus 
teológia – hiszen éppen azt kere-
sik, amit Isten mond, amilyennek 
Isten a jelenben megmutatkozik.”
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Jakubinyi György, gyulafe-
hérvári érsek, szentírástudós a 
bibliafordítás nehézségeit mutatja 
be gyakorlati példákon keresztül . 
Írásán áttetszik a bibliai nyelvek 
alapos ismerete, s annak egysze-
rű magyarázata. Minden érdek-
lődő számára élvezetes módon 
fejtegeti, hogy hányszor is kell 
megbocsátani: hetvenszer vagy 
hetvenszerhétszer. Miért is lett 
Mózesnek szarva Michelangelo 
Mózes szobrán? Továbbra is ér-
dekes kérdés, vajon tévedett-e Je-
romos, amikor úgy fordítja, hogy 
Mózes arca felszarvazott lett.

Az alapszó minden bizonnyal 
a keren, amely szarvat jelent, s eb-
ből képződik a káran, ami jelent-
heti azt, hogy szarvaz, szarvval 
ellát, de elsődleges jelentésnek a 
sugárzik, ragyog jelentést fogad-
ják el . 

Kiegészítésként megjegyez-
zük e tanulmánnyal kapcsolat-
ban, hogy Szent Jeromos korában 
még nem voltak az első, második, 
harmadik stb . jelentést is tartal-
mazó szótárak . A Hetvenes for-
dítás (LXX) ’ragyog’, ’dicsőséget 
sugároz’ jelentéssel fordítja . A 
rabbik ezt a fordítást többször is 
átdolgozták, éppen amiatt, mert 
a keresztények előszeretettel ki-
zárólag csak a Hetvenes fordítást 
használták . A híres rabbi Akiba 
(Akiva) tanítványa, Aquila készí-
ti el a héber Biblia szószerinti for-
dítását Kr. u. 125 körül. E fordítás 
élvezhetetlen, mivel szó szerint 
egymás után fordítja a szavakat, 
nem is törekszik arra, hogy feltét-
lenül értelmes mondatok jöjjenek 
létre . Külön lefordítja az elöljáró 
szavakat is – mondván, minden 
betűnek jelentősége van. Aquila a 
Kiv 34,29-t így fordítja: Mózes ar-
cának bőrehomloka szarvazott lett . Je-
romos tudvalevőleg rabbiktól ta-
nulta a héber nyelvet . Minden va-
lószínűség szerint elterjedt volt ez 
az elképzelés is, s egyáltalán nem 
biztos, hogy Jeromos helytelenül 

fordította. Propp monumentális 
angol nyelvű kommentárjában 
felsorolja a különböző fordítási és 
magyarázati lehetőségeket. Mivel 
a királyokat (páldául Nagy Sán-
dor ábrázolásait) és a vallások fő-
papjait is ábrázolják szarvval, így 
elképzelhető, hogy Mózest is így 
mutatták be. Jeromos tehát abban 
a kultúrtörténeti kontextusban 
látja a szöveget, ahol a királyo-
kat, főpapokat is szarvval látták 
el . A fordítókat is meghatározzák 
a kultúrtörténeti elképzelések, s 
ezek tükröződnek a fordításaik-
ban .

Fröhlich Ida professzorasz-
szony „Az ősanya veszélyben” – egy 
midrás anatómiája című tanulmá-
nyában a Genesis Apocryphont 
vizsgálja. E mű érdekes megjegy-
zéseket hoz az ősatyákkal kapcso-
latban: olyan információkat közöl, 
amivel a bibliai szöveg alapján 
nem rendelkezünk . 

Az Ábrahámról szóló részben 
Sárát erőszakkal viszik el a fáraó 
udvarába . Ábrahám imájára („ne 
engedd, hogy tisztátalanná tegyék 
számomra a feleségemet”) Isten 
egy szellem (ruah) segítségével 
közvetített csapást küld a fáraóra 
és udvarára: valamennyiüket im-
potencia sújtja (1QapGen XX.16–
29) . Két éven át szünetel az em-
berek és állatok termékenysége 
– majd a fáraó kérésére és Ábra-
hám feleségének visszaadása után 
Ábrahám kézrátétellel megszaba-
dítja az uralkodót az őt és udva-
rát sújtó csapástól . Sára tehát nem 
vált tisztátalanná a fáraó udvará-
ban. Méltán lehet tehát később az 
Ábrahámtól leszármazó, az „ígé-
ret földjét” elnyerő Izrael második 
őse, Izsák anyja.

Az Ószövetségben a föld bir-
tokosa Isten, a birtok csak törvé-
nyeinek megtartása esetében biz-
tosított, amennyiben azokat nem 
tartják meg, akkor elveszítik a te-
rületet, amelyet Isten nekik ígért. 
Ezek között is különösen a szexu-

 figyelő 129



alitást szabályozó (genetikai tisz-
taság), a varázslást és a „bálvány-
imádást” (idegen istenek tisztele-
te) tiltó, illetve a kultuszt szabá-
lyozó parancsolatok megtartása 
fontos . A Pentateuchus rendsze-
resen ismétli a Kánaán területén 
lakó népekkel kapcsolatban, hogy 
őket etnikai tisztátalanságot jelen-
tő bűneik miatt „a föld kiokádja”, 
nem örökölhetik azt . Ugyanezen 
törvények megtartásáért kapják 
meg az izraeliek a földet, és ezen 
törvények megtartása maradásuk 
további feltétele is .

Szuromi Szabolcs Anzelm O . 
Praem ., a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem rektora, kánonjo-
gász a zsoltárok és annak imád-
kozási módját vizsgálja Izrael és 
egyházatyák korában egészen a 
Kr. utáni 6. századig. Tanulmá-
nyában nyomon követhetjük Iz-
rael zsoltárainak és azok imádko-
zásának kialakulását a templomi 
istentisztelet során . Mindez lénye-
gesen formálta az ókori szerzetes-
ség imádságának kialakítását is, 
így hatása kimutatható a keresz-
tény zsolozsma fejlődésére. 

Marjovszky Tibor professzor 
az anatéma vagy modus vivendi 
kérdését tárgyalja a Misna szö-
vege alapján. A Misnában előfor-
duló tizenhat aggádikus elbeszé-
lés/dialógus fontos szerepet tölt 
be az egyes misnák egészében, 
megtörve a szöveg törvényi jelle-
gét. Hatással van az előtte és utá-
na következő misnák tartalmára, 
képes a szövegben funkcionális 
folyamatokat előidézni, ame-
lyek még a statikus szövegben 
is dinamikus gondolati fejlődést 
okoznak, s ilyenkor a környező 
szöveg elveszti statikus, kauzális 
jellegét. A tizenhat előfordulási 
hely együttes, komplex vizsgála-
ta nyilván tovább árnyalhatja ezt 
a képet . A „semmisítse meg azt 
az ő szívében” kifejezés egyfajta 
„mentális micvá betöltést” fogal-
maz meg, amelynek vizsgálata a 

Misnában és a gemarákban izgal-
mas feladat . A fentebb röviden 
elemzett szakaszok tartalmaznak 
olyan fogalmakat/témákat, ame-
lyek egyéb tudományterületek – 
jog, néprajz, építészet, település-
történet – érdeklődését is felkelt-
hetik .

Lőrik Levente a papság 
kérdését feszegeti a fogalom 
posztbiblikus használatából ki-
indulva, ám példákat a Biblia 
Hebraica értelmezéstörténetének 
kimeríthetetlen forrásából hoz . 
Az eltérő helyen, eltérő időben, 
eltérő értelmezői tradíciókból, de 
végső soron valószínűleg a három 
példa esetében zsidó körökből 
származó szövegek az örökletes 
ároni papság képviselői helyett 
olyan, a Bibliából ismert szerep-
lőket vagy az értelmezések szem-
pontjából kortársnak tekinthető 
csoportokat ruháznak föl papi, 
illetve főpapi címmel, amelyek 
ezeket az írásokat minden külön-
bözőségük ellenére is ebben a té-
mában közös nevezőre hozzák. 
Ezek szerint a papság intézménye 
egyetemesebb, mint amit az ároni 
papság zárt köre a maga egyedi 
privilégiumaival mutat . Voltak 
előttük is papjai az Örökkévaló-
nak, és vannak azután is, hogy 
a Szentély pusztulásával az ároni 
papság fogalma jelentősen átértel-
meződik.

Zamfir Korinna professzorasz-
szony azt vizsgálja, vajon a nyil-
vános vallási szereplés megtiltása 
a nőknek az első Timóteus-levél-
ben rendelkezik-e zsidó háttérrel. 
Alapos elemzésének végén arra a 
megállapításra jut, hogy ez inkább 
az akkori társadalmi szokással 
magyarázható mind a zsidóságon, 
mind a kereszténységen belül .

Zsengellér József professzor 
kérdése, létezett-e a Septuaginta 
(LXX) és a zsidó alexandriai ká-
non, avagy inkább egy mítosszal 
van dolgunk. Elemzéséből úgy 
tűnik, a Septuaginta sem nem egy 
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meghatározható időben és helyen 
keletkezett fordítás, sem nem egy 
meghatározható tartalommal és 
sorrenddel rendelkező görög szö-
veggyűjtemény, kifejezetten nem 
egy alexandriai kánon, sem nem 
egységes formában megjelenített 
fordítás, sőt talán nem is igazán 
fordítás. Ennek ellenére a Septu-
aginta egy létező ókori jelenség, 
a héber Szentírás könyveinek 
egyik legkorábbi görög fordítá-
sa, amelyet a keresztény egyház 
őrzött meg, sőt a kereszténység 
nevezte el Septuagintának, hi-
szen ennek a névnek a legkorábbi 
(görög) említése (hebdomékonta) 
Euszebiosz Egyháztörténetéből 
való (6.16.1–4), a latin terminust 
(septuaginta) pedig Augustinus 
a De civitate Deiben (18 .42) hasz-
nálja először. A mai kutatás szá-
mára a Héber Biblia/Ószövetség 
minél jobb megértését szolgálja, 
a Septuaginta pedig korai keresz-
tény formulázásaiban az ókeresz-
tény értelmezés sarkalatos teoló-
giai fogalmait őrizte meg.

Rendkívül érdekes volt szá-
momra, ahogyan Karasszon Ist-
ván a súnemi Abiság szerepét és 
kilétét vizsgálja Salamon trón-
utódlásával kapcsolatban a görög 
szöveghagyomány alapján . Szere-
pe kétértelmű marad, azaz netán 
csak szolgálója lenne az agg Dá-
vidnak – fölmelegíti a vérkerin-
gési zavarban szenvedő királyt –, 
vagy pedig a király felesége len-
ne, s így Adónijja kérése egyenlő 
lenne a trón követelésével Sala-
monnal szemben. A héber Biblia 
kétértelműségét tehát görögre is 
sikerült lefordítani, ami nem kis 
bravúrnak számít .

Tokics Imre professzor sok ol-
vasó érdeklődésére számot tartó 
írásában az iszlám hatását vizs-
gálja a borkultúrára, amelyet a 
zsidók és a keresztények egyaránt 
előszeretettel ápoltak, hiszen a 
bor vidámítja az ember szívét 
(Zsolt 104,15). 

A zsidók és keresztények kap-
csolatának hatástörténetét, s az 
antijudaizmus jelenségét vizs-
gálja Oláh Zoltán, amikor a Róm 
11,18 megjelenését kibontja az 
ókeresztény íróknál és Petrus 
Abelardusnál. Egyúttal a zsidók-
kal való vallásos kapcsolatokért 
felelős pápai bizottság útbaigazí-
tásait is taglalja . Összefoglalóan 
megállapítja: a középkor bibliaér-
telmezésének egyik nagy képvise-
lője, Petrus Abelardus lényegében 
a Római levél 11 . fejezetét a zsidó-
ságra nézve pozitívan, Pál apostol 
eredeti szándékának megfelelően 
magyarázza .

A zsidó és keresztény di-
alógus kérdésével foglalkozik 
Reinhard Neudecker S . J . (Róma) 
német nyelvű tanulmányában, 
amelynek címe is meghökkentő: 
Teológiai kapcsolatok a kereszténység 
és zsidóság között – egy nemkívána-
tos téma a zsidó–keresztény dialógus-
ban? A szöveg a Nostra aetate II. 
vatikáni zsinati dokumentummal 
és a vele kapcsolatos elvárások-
kal foglalkozik, külön kitérve a 
Máté evangéliumában találha-
tó ún. antitézisekre („mondatott 
a régieknek, én pedig mondom 
nektek…”) . Végül megjegyzi, 
hogy a zsinati dokumentum mára 
sem veszített érvényességéből, s 
lényeges pontjaiban továbbra is 
ragaszkodni kell hozzá . Majd a 
következő gondolatokkal fejezi 
be szemnyitogató eszmefuttatása-
it: „A másik mély ismerete meg-
változtatja az őszinte beszélgető 
partnert. És így, ahogyan Samu-
el Sandmel rabbi írja, az általa 
szentnek tartott saját intézményét 
meg tudja őrizni és ugyanakkor 
meg is tudja haladni. És így hoz-
zájárul ahhoz, hogy eljöjjön az a 
nap, »amelyiken minden nép egy 
hangon hívja segítségül az Urat, s 
vállvetve szolgál neki« (Szof 3,9).” 
(L’Harmattan, Budapest, 2018)

Kocsi György
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Fényszóró drágakövek

Virág és vallás (Löw 
Immánuel válogatott művei I.)

Az olvasók különleges könyvet 
kaptak ajándékba ez év elején . 
Mondhatni, „hungarikumot”, 
hiszen e szót ekként definiálja a 
Magyar Értéktár honlapja, ahol 
a könyvek közül eleddig csak 
a Vizsolyi Biblia kapott helyet: 
„A »hungarikum« a magyarság 
csúcsteljesítményét jelölő gyűjtő-
fogalom, amely olyan megkülön-
böztetésre, kiemelésre méltó ér-
téket jelez, amely a magyarságra 
jellemző tulajdonság, egyediség, 
különlegesség és minőség.”1 Löw 
Immánuel írásai „minőséget” kép-
viselnek, és magyar „csúcsteljesít-
mények” .

Ez a gyönyörű kiállítású 
könyv, a Hidvégi Máté és Ungvá-
ri Tamás által értőn és igényesen 
szerkesztett Virág és vallás című 
kötet Szeged városa főrabbijának, 
a kilencven esztendős korában 
mártírhalált halni kényszerített 
orientalista, művelődéstörténész, 
filológus, folklorista, botanikus 
avagy egyszerűen „csak” poli-
hisztor Löw Immánuelnek2 írá-
sait tartalmazza . „A szegedi zsi-
dópapnak, a könyvek és virágok 
nagyszerű öreg emberének”,3 akit 
kilencven évesen, 1944 júniusá-
ban a szegedi gettóba kénysze-
rítettek, ahonnét már súlyosan 
betegen és megvakulva depor-
tálták a magyar hatóságok, s a 
budapesti Wesselényi utcai zsi-
dó szükségkórházban visszaadta 
lelkét Teremtőjének. „Az egyete-
mes műveltségű és érdeklődésű 
Löw Immánuel korának európai 
dimenziókban is jelentős tudósa 
volt, akinek életpályája egybeesett 
a magyar zsidóság felemelkedé-
sével, tündöklésével és semmibe 
hullásával” .4

Löw Immánuel életműve: 
„hungarikum”. „Emlékezni, őr-
tüzeket gyújtani kötelesség…”5 
– mondta egy interjúban e kötet 
kapcsán Ungvári Tamás. E késői 
kötelességteljesítés kézzelfogha-
tó eredménye a Virág és vallás . A 
Löw 2140 oldalt kitévő magyar 
nyelvű zsinagógai prédikációiból 
válogatást nyújtó könyvet mint-
egy keretbe foglalja Hidvégi Máté 
kitűnő bevezetője (9–112) a hozzá-
tartozó imponáló 287 tételes jegy-
zetanyaggal és képmelléklettel 
(I–XVI), valamint Ungvári Tamás 
fontos záró interjújával, amelyet 
Löw Immánuel unokájával, Hor-
váth Terézzel készített (280–291).

*

A Virág és vallás első, Löwtől szár-
mazó írása („És est idején világos-
ság támad!”) 1874 sátoros ünne-
pén6 hangzott el prédikációként 
a szegedi zsinagógában, még apja 
(Löw Lipót7) életében . Homíliá-
jában megfogalmazza egész éle-
tét vezénylő ars poeticáját: „Adj 
Uram erőt, hogy ne fáradjak el 
ígéd kutatásában és hirdetésében, 
mert ígéd tanít meg bennünket 
élni és halni, remélni és tűrni, dol-
gozni és szorgalmunk gyümöl-
cseit élvezni. Engedd Uram, hogy 
egybegyűlt fiaid, édes szülővá-
rosom gyülekezete, kik lelkesülni 
tudnak szent vallásunkért és seré-
nyen dolgozni mindenért, amit a 
kor műveltsége követel tőlök […] 
tekintsék azt, akinek nevében szó-
lok, Téged, mindenható Atyám, 
ki eget és földet alkotál s nekünk 
kinyilatkoztatád tanodat, hogy ta-
nulmányozzuk bölcseségedet és 
megfogadjuk szavadat és hirdes-
sük a föld minden nemzedékének 
a Te nevedet és alkotásidat . A Te 
nevedben szól gyenge ajkam…” 
A könyv második írásában (Löw 
Lipót) a száz évvel azelőtt (1811-
ben) született édesapjáról emlé-
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kezik meg . Az apa szerteágazó 
munkássága egyik jelentős ered-
ménye a magyarországi zsidóság 
beilleszkedésének, integrációjá-
nak, emancipációjának elősegíté-
se, miáltal előrevitte, előmozdí-
totta a magyarság európai beil-
leszkedését is. Amint fia mondta 
prédikációjában: „Szereplése a 
magyar közéletben mély nyomot 
hagyott és a magyar zsidóság tör-
ténetének irányt szabott. Lelki 
érdeklődésének sokszerűsége és 
gyakorlati tevékenységének sok-
oldalúsága páratlan jelenséggé 
teszik őt. A szent hajdan nagyja-
inak, látóinak, az Úr küldöttei-
nek szelleme csillog lelkének drá-
gakövén.” A következő homília 
édesapja 60. halálozási évforduló-
ján hangzott el a szegedi Új-zsina-
gógában, amelynek tervezésében 
aktívan részt vett. Apja halála utá-
ni első gyásztáviratok között volt 
Kossuth Lajosé is, kivel még 1844-
ben, egy rabbiképző megalapítása 
körül élénk polémiát folytattak a 
Pesti Hírlap hasábjain. Immánuel 
írja apjáról: „A magyar zsidóságot 
örök hálára kötelezte egyenjogú-
ságáért folytatott küzdelmével, 
bátorító és védelmező írói tevé-
kenységével . Szeged gyülekezetét 
szereplése ismertté, nevessé tette 
világszerte a szétszórt zsidóság 
körében .” A kötet negyedik írása 
Szeged városának újkori történe-
tét meghatározó legfontosabb és 
legtragikusabb eseményét idézi 
fel, az 1879-es nagy árvizet an-
nak 50. évfordulóján (A szegedi 
árvíz). A sok héber nyelvű idé-
zettel tűzdelt homíliájában meg-
említi találkozását Ferenc József-
fel, ki „tudakolta veszteségeinket 
és – szószerint – az »anyaszent-
egyház« állapotát”. A követke-
ző prédikáció Beszéd a szegedi Új 
zsinagóga fölszentelésekor címet 
viseli. Itt magyarázza meg ékes 
magyarsággal a zsinagóga abla-
kainak és falainak szimbólumait, 
azok üzeneteit. Ezt követi köte-

tünk címadó írása, a Virág és val-
lás, amelyet Degen Árpád8 bota-
nikus emlékének ajánlott. Degen 
Árpád Löw Immánuelről nevezett 
el egy általa felfedezett növényt, a 
Centaurea Immanuelis-Löwiit. 
Könyvünk borítóját és a fejezete-
it elválasztó oldalait Dávid Zita e 
növényről készített míves festmé-
nye díszíti .

Intelmes hangsúly címet vise-
li Löwnek az 1938 sávuot9 ünne-
pének halottakról megemlékező 
szertartása keretében elmondott 
homíliája . A héber nyelvi fejte-
getésekkel gazdagított beszédét 
az őrá jellemző stílusú monda-
tokkal zárja: „Mi az Isten? Sors-
nak és végzetnek, életnek és ha-
lálnak szabados ura, a teremtés 
létreszólítója, a mindenség alko-
tója és fönntartója, […] az egyet-
lenegy és hasonlíthatatlan: Ő az 
öröklét nyugasztaló öle. […] Ben-
ne nyugosznak elhunytaink, ben-
ne élnek, akiknek léte átszakadt 
az Ő öröklétébe, ahova kíséri őket 
a remény virága, ahol fogadja őket 
a hitnek örökzöldje, ahol keresi 
őket sejdítő lelkünk imádságos 
emlékezése, emlékező imádsága!” 
A következő írás nem prédikáció, 
hanem egy tudóstársa, Mahler 
Ede emlékkönyvébe írta Fényszóró 
drágakövek címmel. Löw itt „meg-
csillogtatja” ásványtani ismereteit 
is, amelynek a Mineralien der Juden 
című kötetben adott volna tanú-
bizonyságot . A könyvnek Löw 
életében csak fejezetei jelentek 
meg német nyelven. Ezen írások 
magyar fordításai alkotják a Löw 
Heritage Alapítvány Löw Immánu-
el válogatott művei című sorozatá-
nak 2. kötetét, amely remélhető-
leg a közeljövőben megjelenik.

Az Emlékbeszédek című fejezet 
a Kossuth Lajos 100. születésnap-
ján elmondott homíliával kezdő-
dik . Löw így zárja prédikációját: 
„Eltávolodott Kossuth csillaga 
tőlünk, de nem vesztett fényéből. 
Letűnt egünkről, de fénye után 
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indul szemünk ma is és ott lát-
juk most is a haza egén . Mert az 
éjből, sír homályából lelke fény-
lőn szárnyra kél, mert nevére 
a nép szíve dobban, az az óriás 
szív, amit ő megváltott. A nép szí-
ve mondja: Kossuth neve áldott! 
Amen.” Kötetünk következő em-
lékbeszédét Széchenyi István ha-
lálának 50. évfordulóján mondta 
el Löw Immánuel. Ezután Deák 
Ferenc születésének 100. évfordu-
lóján elhangzott beszédét, utána 
Arany Jánost elparentáló homí-
liáját olvashatjuk. Ezután barát-
ja, Goldziher Ignác elhunytáról 
a XXIII. zsoltárhoz írt midrások 
segítségével emlékezik meg . Mes-
teréről, Heymann Steinthalról, a 
nyelvészről és vallásfilozófusról 
100. születésnapja alkalmából be-
szélt, amelynek szövegét szintén 
olvashatjuk a kötetben . 

A következő fejezet Löwnek 
a zsidó időszámítás szerinti ádár 
hónap hetedikén elhangzott híres 
emlékbeszédeiből kettőt közöl. 
Ádár hetedikén szokás, hogy a 
zsidó közösségekben megemlé-
keznek az elmúlt évben meghalt 
rabbikról, tudósokról, a közös-
ségek tekintélyes embereiről. Az 
első homília A szentély fűszerszá-
mai címet viseli. Briliáns, amint 
Löw összekapcsolja az az évben 
(1939) elhunyt „jeleseink emlékét” 
a szentély fűszerszámaival. Tíz 
serleg a következő emlékbeszéd 
címe, amelyet 1940-ben, 86 évesen 
mondott el a szegedi zsinagógá-
ban . A háború és a zsidók üldö-
zése és meggyilkolása ekkor már 
elkezdődött, Löw is szól erről: 
„Fájdalommal emlékezünk meg 
a lengyel földön lemészárolt vére-
inkről…”

A kötet Löwtől utolsó írása az 
Ágai-szószedet címet viseli . Ágai 
Adolf Rosenzweig Adolfként szü-
letett, ám sok írói álnevet hasz-

nált; korának jeles humoristája és 
lapszerkesztője volt (Borsszem Jan-
kó, Kis Újság stb .) . A szószedetben 
Löw Immánuel Ágai nyelvújító 
szavait gyűjtötte egybe és örökí-
tette meg. Például a bicikli helyett 
Ágai abroncsparipát és önlovast, 
biciklis helyett gyalovagot, próká-
tor helyett pörmestert használt. 
Az Ágai-szószedetet követi Ung-
vári Tamás kultúrtörténeti tanul-
mánya (Löw Immánuel és a máso-
dik magyar nyelvújítás) . A Virág és 
vallást névmutató zárja . Köszönet 
a szerkesztőknek és minden mun-
katársnak, a Scolar Kiadónak és 
a Löw Heritage Alapítványnak, 
hogy átnyújtották az olvasóknak 
ezt az értékes ajándékot . (Löw 
Heritage Alapítvány – Scolar Kiadó, 
Budapest, 2019)

Oláh János

Jegyzetek

1 http://www.hungarikum.
h u / h u / c o n t e n t / m i k - a z o k -
hungarikumok-0 (Utolsó letöl-
tés: 2019. 03. 08.) 2 Szeged, 
1854. január 20. – Budapest, 
1944. július 19.  3 Idézi Móra 
Ferencet Hidvégi Máté a kötet-
ben olvasható Löw Immánuel éle-
te című bevezető tanulmányá-
ban (45). 4 Uo. 9. 5 https://
nepszava.hu/3026370_mult -
jelen-gyonyoru-papiron-interju-
ungvari-tamassal (Utolsó letöl-
tés: 2019. 03. 08.) 6 Szukot (Ld. 
Oláh János: Judaisztika, Gabbiano 
Print Kft., Budapest, 2009, 44–
48.) 7 Löw Lipót: Černá Hora, 
1811. május 22. – Szeged, 1875. 
október 13. (Ld. Hidvégi Máté: 
Löw Lipót főrabbi élete, Pápa és 
Környéke Zsidó Kulturális Ha-
gyományőrző Egyesület, Pápa, 
2011) 8 Jubileumi kiadvány Dr. 
Degen Árpád emlékére, Budapest, 
1994. 9 Ld. Oláh, i. m, 59–63.

134 figyelő 



a regula ösvényén

A befogadás rítusai

1. Bevezetés

Az elmúlt bő száz évben a kulturális antropológia és szociológia 
az egyházi gon dol ko dást megelőzve tárta fel a rítusok alapvető 
szerepét a világ legkülönfélébb tár sa dal ma iban és a vallásokban . 
Az elmúlt évtizedekben pedig a teológia talált megtermékenyítő 
erőt a vallási kérdések társadalomtudományos megközelítései-
ben. A következő oldalakon kapcsolódjunk be ebbe a párbeszéd-
be! Vajon milyen képet kapunk a terepmunkán edződött kulturá-
lis antropológia szemüvegén keresztül a bencés szerzetességről? 
Hangolódjunk most rá a rítuskutatás klasszikusainak gondolko-
dásmódjára, majd figyeljük meg, miképpen alkalmazható ez ak-
kor, ha a kulturális antropológia szempontjai szerint újraolvas-
suk Szent Benedek Regulájának befogadási rítusait!

2. Az átmeneti rítusok elmélete

Nem létezik olyan átfogó osztá lyozási rendszer, amely a szo-
kások és rítusok teljes skáláját felölelné . Hagyományosan az et-
nológia a rítusok két csoportját különbözteti meg. Ezek az élet-
válság jellegű (születés, pubertás, házasság, halál) és a ciklikus, 
naptári rítusok . Habár a humán tudományok a rítus kifejezést 



sokféle értelemben használják,1 a szimbolikus cselekvések elem-
zésekor Arnold van Gennep átmeneti rítusokra vonat ko zó osztá-
lyozása és annak Victor Turner-féle továbbfejlesztése bevett és jól 
használható modellt ad számunkra a Regula értelmezéséhez is .

Elméletének alapjait Arnold van Gennep 1909-ben megjelent, 
majd a hatvanas években újra felfedezett Les rites de passage című 
munkájában fektette le. Az átmeneti rítusok fogalma alatt azo kat 
a szimbolikus cselekményeket érti, amelyek a hely, az állapot, 
a társadalmi helyzet és az életkor változásait kísérik .2 Az átme-
neti rítus folyamat, amelyben más emberré válunk. Ennek há-
rom fázisa külö nít he tő el. Végrehajtásuk során „az átmeneti rí-
tuson keresztülmenő egyént (vagy csoportot) előbb elválasztják 
(séparation), majd e csoport tagjai határhelyzetbe (marge) kerül-
nek, végül e sza kasz után ismét magába fogadja őket (agrégation) 
az illető közösség”. 3

Turner az átmeneti rítusokat a társadalmi struktúrához való 
viszonyukban vizsgálja. Ennek megfelelően megkülönbözteti a 
rítusok két csoportját .4 Egyrészt a státusemelkedés rítusai azok 
az egyéneket érintő cselekmények, amelyek során a magasabb 
po zí ci ó ba lépésre kijelölt személyt – mielőtt a hatalomgyakorlás-
ra feljogosító beiktatás megtörténne – a rítus vezetői átmeneti-
leg gyenge, alávetett pozícióba helyezik, ahol sokszor alázatosan 
el kell tűrnie a megaláztatást is. Másrészt a státusmegfordí-
tás rítusai olyan kollektív rítusok, amelyek során a társadalom 
megszokott rendje (societas) felfüggesztődik, és átadja helyét 
egy közösségi, egyenlőségen alapuló átmeneti szerveződésnek 
(communitas). Ebben a forrongó időszakban a rituális hatalmat 
ideiglenesen az alávetettek, a gyengék gyakorolják. Ezek a tár-
sadalmi rítusok általában ciklikusan is mét lőd nek (pl. farsang), 
illetve az egész közösséget érintő válságok idején (pl. aszály, jár-
vány, háború) mutatják be őket.
1 Egyaránt a rítus kifejezéssel jelölik az átmeneti (van Gennep), az ünnepi (Ro-

ger Caillois), a világi (Claude Rivi ère – J.-P. Sironneau), a testre vonatkozó 
(Jean-Thierry Maertens) és a min den na pok interakcióit meghatározó (Erving 
Goffman) gyakorlatokat. Vö. Voigt Vilmos: A vallási élmény története, Timp 
Kiadó, Budapest, 2004, 140–165.

2 Turner, Victor: A rituális folyamat, Osiris, Budapest, 2002, 107.
3 Voigt, i. m.149. Lásd még: Turner, i. m.107–110.
4 Turner, i. m.180–185.
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A státusemelkedés rítusának első fázisában a rítus alanyai 
levál nak a társadalmi struktúra egy korábbi, rögzített pontjáról 
és kul tu rálisan stabil feltételrendszeréről. Az újraegyesülés vagy 
visszafogadás során pedig újra „strukturális” típusú jogokra és 
kötelezettségekre tesznek szert, újra szokás sze rű normáknak és 
etikai mércéknek kell megfelelniük, amelyek (új vagy megerő-
sített) tár sadalmi pozícióikból következnek.5 A köztes fázisban 
viszont a „liminális sze mé lyeket” név- és nemtelenség jellemzi: a 
társadalmi csoport- és kategóriaképző minő ségek szimbolikusan 
felfüggesztődnek. Ebből következően a rítus alanyainak stá tusa 
ekkor egyszerűnek mondható: a személyes megjelenés uniformi-
zált, avagy el hanyagolt, nincs jellemző tulajdonuk, tartózkodnak 
a szexuális érintkezéstől és egyé ni vágyaik, igényeik kielégítésé-
től. A liminális személynek alázatosnak és hall ga tagnak kell len-
nie, teljesen alá kell vetnie magát instruktora utasításainak, így 
rajta keresztül nem kisebb tekintélynek, mint magának a közös-
ségnek . A liminális fázis tabula rasaként is felfogható: az egyént 
meg kell fosztani tulajdonságaitól, hogy újra for mázzák és új ké-
pességekkel ruházzák fel a rítus során; emlékeztetni kell rá, hogy 
ön magában értéktelen, hatalmát és státusát a közösség akaratá-
ból kapja .6

Turner szerint ez a rituális átmeneti folyamat a társadalmi 
rend és szerepelvárások egyik rendszeréből egy megújítottba 
nemcsak az egyének, hanem a közösségek egészének szintjén is 
megfigyelhető. Néze te szerint „a társadalom (societas), úgy tű-
nik, folyamat, nem pedig valamilyen dolog, olyan dialektikus 
folyamat, amelyben a communitas és a struktúra fázisai követik 
egymást” .7

Az emberi kölcsönviszonyoknak ugyanis két váltakozó 
modellje van. Az egyik struk turált, differenciált, a politikai-
jogi-gazdasági pozíciók hierarchikus rend szerén alapul . A má-
sik – a communitas – a liminális szaka szok ban felismerhető. A 
communitas idején az egyének a liminális személyek tulaj don sá-
ga i val rendelkeznek, kölcsönviszonyukat az egyenlőség és a szo-
5 Uo.107–110.
6 Uo. 115–119. Lásd még: Voigt, i. m.155.
7 Turner, i . m . 218 .
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lidaritás jellemzi. A társadalmi élet e kivételes időszakai mellett 
szintén a communitas kulturális megnyilvánulása minden társa-
dalmi jelenség, amely során az egyéb ként strukturálisan alsóbb-
rendű erkölcsileg és rituálisan magasabb rendűként jelenik meg, 
illetve ahol a világi gyengeség mint szent hatalom felértékelő-
dik (elnyomott őslako sok és kis népek szerepe, udvari bolondok, 
Kelet-Európa szent őrültjei, millenáris moz gal mak, hippik, csa-
vargók stb .) . A communitas tehát mindennapi életünkhöz képest 
antistruktúra, általában csak időlegesen függeszti fel a minden-
napok realitásainak rendjét, hogy azt megtisztítsa . A szerzetes-
ség viszont úgy is értelmezhető, mint ami az evilági élet ideig-
lenességének tudatában profetikus kísérletet tesz a communitas 
átmeneti állapotának állandósítására .

3. A bencés szerzetesség liminális jellege

A liminalitás és a communitas általában vallásos vagy 
pszeudovallásos jelleget ölt. Törzsi keretek között – bár általában 
beazonosíthatók azok az egyének, akik va rázs lóként, gyógyító-
ként vagy papként a rítusok vezetőinek számítanak – a rítusok 
el végzésének számos szakértője lehet, akik sokszor nem struk-
turális, hanem eset le ges szempontok szerint válnak egy-egy 
rítus szakértőivé. A rítusok többségében pedig a törzs egésze 
vagy pedig jelentős számú tagja aktívan részt vesz a szertartás 
bemu ta tá sában. Azonban a társadalom és a kultúra növekvő 
specializációjával ezek a szerepek intézményesítettek, főképp 
egyházi keretekben intézményesülnek . Turner szerint pedig „a 
liminalitásnak ez az intézményesülése sehol nem jelent meg ha-
tározottabb és felismerhetőbb módon, mint a nagy világvallások 
szerzetesi és kolduló foglalatosságaiban” .8

Turner a struktúra és az intézményesített liminalitás ellen-
tétét látja Szent Ferenc életében (a lemeztelenített szegénység 
mint a világi struk tú rá ból való kilépés képe), majd pedig abban 
is, ahogy követői a szegénységben találták meg az arkhi médészi 
pontot, majd megkülönböztették egymástól a dominium és az 

8 Uo. 120.
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usus fogalmát a tulajdont illetően, és végül spirituális és konven-
cionális frakciókra szakadtak az usus pauper doktrinája miatt.9

A bencés közösség szintén a normatív communitas példája: 
a spontán módon jelentkező, communitas iránti vágyat az erő-
források moz gó sí tásának és megszervezésének szükségessége, 
illetve az e célokat követő csoport tagjai közötti közösségi el-
lenőrzés nélkülözhetetlensége tartós társadalommá szer ve zi. A 
communitas intézményesedik . Az, ami a rítus során még átme-
neti, a szer ze tes ség ben tartós, a hétköznapi munkafolyamatokba 
és kölcsönviszonyokba ágyazott formát nyer. Turner felhívja rá 
a figyelmet, hogy a bencés életmódnak számos olyan jelleg ze tes-
sége van, amely „feltűnően hasonlít” a liminális személyek – fent 
már ismertetett – tulajdonságaira: család helyett közösségi élet; 
önfegyelmezés, ima és munka; abszolút felügyelet; szegénység; 
házasság helyett cölibátus; engedelmesség feletteseiknek; hallga-
tagság .10

Antropológiai szempontból tehát nem alaptalan feltevés, 
hogy a bencés kö zös ség esz mény communitas-jellegű, így kultu-
rálisan antistrukturális elvek köré szerve ző dik. A liminalitás és 
a bencésség vázolt közös sajátosságain túl a Regulában három 
szer ve ző elv is megfeleltethető ennek a hipotézisnek. Vessünk 
most egy pillantást ezen a szemüvegen keresztül Szent Benedek 
szerzetesi szabályzatára!

3.1. A világi hierarchiával szembeni távolságtartás

Benedek tisztában van vele, hogy a társadalmi és egyházi hierar-
chia a monostorba lépőkben – a neveltetésük során szerzett min-
táknak megfelelően – tiszteletet ébreszt. A Re gu la ugyanakkor 
több ponton megerősíti a közösség határait, és a monostoron be-
lül határozott rendelkezésekkel érvényteleníti a világi hierarchia 
érvényét . Az apátról szóló fejezetben elrendeli, hogy „ne legyen 

 9 Vajon lehetséges-e birtoklás nélkül létezni? Turner szavaival: milyen mérték-
ben helyezhető hatályon kívül a hierarchikus társadalmi struktúra logikája 
az életformaként megélt communitas keretein belül? Ennek részletes elemzé-
sét adja: Agamben, Giorgio: Altissima povertà. Neri Pozza, Vicenza, 2011.

10 Turner, i . m . 121 .
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személy vá lo ga tó a monostorban. Egyiket a másiknál ne szeres-
se jobban, csak akkor, ha valakit a jó cselekedetekben vagy az 
engedelmességben jobbnak talál. A szabad szülőktől származot-
tat ne tegye elébe a rabszolgasorból megtérőnek, hacsak valami 
ésszerű ok nem forog fenn.” (RB 2,16-18) Ennek érdekében már 
az újonnan érkezők be fogadásakor rituálisan el kell választani 
a novíciusokat, illetve az apát gondjaira bízott nemes szárma-
zású gyermekeket eredeti státusuktól. Az egyházi hierarchia – a 
papság liturgikus elő jo ga it leszámítva – szintén érvényét veszíti 
a monostor falain belül. Ezért „ha a papi rend egyik tagja kéri 
fölvételét a monostorba, ne egyezzenek bele túl gyorsan kéré-
sébe. Ha mégis mindenképpen megmaradna óhaja mellett, tudja 
meg, hogy a Regula egész fegyelmét neki is meg kell tartania .” 
(RB 60,1–2) Végül a világi és a monostoron belüli rend konfliktu-
sa érhető tetten a perjelről szóló fejezetben (RB 65). Benedek óva 
int attól, hogy a perjel a világi – társadalmi és/vagy egyházi – hi-
erarchia által nyerjen megerősítést.

3.2. A társadalmi státus kategóriáinak érvénytelenítése

A liminális személyek esetében a társadalmi csoport- és kategó-
riaképző minőségek szimboli ku san felfüggesztődnek. A szer-
zetesség életformájában ez a felfüggesztés állandósul. Benedek 
monostorában a ruházatnak nincs státuserősítő szere pe. Ha tulaj-
donítható is neki ilyen, akkor pedig a társadalmi hierarchia aljá-
ra pozícionálja a szerzetest. „Ezeknek a ruháknak a színe vagy 
durvasága mi att ne okoskodjanak a szerzetesek, hanem viseljenek 
olyat, amilyen azon a vidé ken található vagy éppen olcsóbban 
megszerezhető.” (RB 55,7) A viselet a szer ze te sek között jellegét 
és mennyiségét tekintve egyaránt uniformizált, ame lyet Benedek 
a ruhatár intézményével biztosít . „Ami ezen felül van, az fölös le-
ges, s ezért el kell venni.” (RB 55,11) Ruhát világiaktól elfogadni 
nem szabad. „Hogy a magánbirtoklásnak ezt a bűnét gyökeres-
tül kiirtsák, adjon meg az apát minden szükségeset.” (RB 55,18) 
A szerzetes nemcsak ruháját, az általa használt eszközöket, ha-
nem még munkáját sem tekintheti magán tulaj don nak . Így nem 
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érvényesíthet szaktudásából eredő presztízsszempontokat sem. 
Ki-ki a monostor javára kamatoztathatja egyéni talentumait, „de 
ha vala melyik a munkájában való ügyessége miatt gőgös lenne, 
mert azt hiszi, hasz ná ra van a monostornak, az ilyet tiltsák el 
mesterségétől, és ne térjen ahhoz vissza, hacsak meg nem aláz-
za magát, és újra parancsot nem kap az apáttól”. (RB 57,2–3) Az 
értékesített monostori termékek árának megszabásakor Benedek 
me gint a társadalmi struktúra – ebben az esetben a kereskedelmi 
kínálat – al já ra pozícionálja a közösséget (RB 57,7–9).

3.3. A monostor fordított hierarchiája

Turner megfogalmazásában a fordított hierarchia az alázatosság 
vallásainak jellegzetessége. Itt a státus úgy nyer he tő el, ha birto-
kosát megfosztják világi tekintélyétől és az alázatosság vonásaival 
ruházzák fel . A Regula lelkisége szintén fordított hierarchiára épül. 
A monostor elöljáróitól mindenekelőtt az emberségességet várja 
el. Az apát – bár felruháztatik a családapa teljes tekinté lyé vel (RB 
2) – „legyen tiszta életű, józan, könyörületes, és elítélés ellenében 
adjon min dig elsőbbséget az irgalomnak, hogy majd maga is ir-
galmat nyerjen. Gyűlölje a vét keket, szeresse a testvéreket.” (RB 
64,10–11) „Arra törekedjék, hogy inkább szeressék, mintsem félje-
nek tőle.” (RB 64,15) A perjelnek „amennyivel ugyanis mások fölé 
helyezték, annyival gondosabban kell megtartania a Regula előírá-
sait”. (RB 65,17) A monostor gondnoka pedig „ha valamelyik test-
vér oktalan kíván ság gal állna elő, ne szomorítsa meg őt lekicsiny-
léssel, hanem alázatosan és okosan tagadja meg helytelen kérését . 
(…) mindenekelőtt legyen alázatos, és ha valakinek nem tud anya-
git adni, nyújtson akkor legalább jó szóval feleletet”. (RB 31,7.13) 
Másrészt az is világos, hogy a monostor közösségében az alá- és 
föléren delt ség elvét a mellérendelés váltja fel. Benedek elrendeli, 
hogy „a fiatalabbak tehát az öregebbeket tisz tel jék, az öregebbek 
a fiatalabbakat szeressék” (RB 63,10), vala mint azt is, hogy „az en-
ge del mes ség erényét ne csak az apátnak adják meg mind nyá jan, 
hanem egymásnak is en ge del mes ked jenek”, és „egymást tisztán, 
testvéri szeretettel szeressék”. (RB 71,1; 72,8) Bár a közösségnek 
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van sorrendje, a tanácskozásra mindenkit meg kell hívni, mivel 
„gyakran a fiatalabbnak nyi lat koztatja ki az Úr azt, ami jobb”. (RB 
3,3) Bár a közösségben vannak pozíciót betöltő személyek, rájuk 
is és mindenkire érvényes, hogy „az alázatosság hetedik foka, ha 
magát nemcsak szájával vallja mindenkinél alábbvalónak és érték-
te lenebbnek, hanem szíve mélyén is hiszi azt”. (RB 7,51)

4. A befogadás rítusai

Hogy a közösség megőrizze határait, elengedhetetlen, hogy az 
újonnan csatlakozók ne csak elméleti, hanem rituális beavatást is 
nyerjenek a szerzetesség szokatlan, társadalmi evidenciákkal da-
coló érték- és szokásrendjébe. Turner is hangsúlyozza, milyen erős 
analógia mu tat kozik a noviciátus során megtapasztalt nehézségek 
elviselése és a férfivá avatás törzsi, átmeneti rítusai között.11

Szent Benedek a Regula 58. fejezetében rendelkezik a testvé-
rek fölvételének eljá rás módjáról . Az átmeneti rítusok elmélete 
Benedek közösségének rítusairól olvasva is termékeny értelme-
zési keretnek bizonyul . Amikor valaki újonnan jelentkezik a mo-
nostorba, a Regula rendelkezései értelmében kettős átmeneten 
keresztül jut el oda, hogy a közösség befogadja . Megkülönböz-
tethető a belépés és a beavatás átmeneti rítu sa, amin keresztül 
kell mennie mindenkinek, aki fogadalmakkal szeretne elkötele-
ződni a közösségben.

4.1. A belépés rítusa

a) elkülönülés: „a jövevény állhatatosan zörget” (RB 58,3). A rí-
tusnak ez a kez deti fázisa csupán a „jövevénytől” követel meg 

11 „A ndembu körülmetélési rítusok (mukanda) további párhuzamokkal szol gál-
nak a beavatandók, illetve a bencés szerzetesek között. Erving Goffman elemzi 
– ahogy mond ja – a »totális intézmények jellegzetességeit«. Ide sorolja a ko-
lostorokat is, és részletesen foglal kozik azokkal a »lemeztelenítő és kiegyen-
lítő folyamatokkal, amelyek… közvetlenül át met szik a belépő újoncokat jel-
lemző különféle társadalmi különbségeket«. (…) Igen feltűnők a párhuzamok 
a mukandával. A beavatáson részt vevőket »kivetkőztetik« világi ruhájukból, 
ami kor átmennek a szimbolikus kapun; »egyenlővé teszik« őket azáltal, hogy 
elvetik addigi neveiket és mindegyiküket ugyanazzal a névvel illetik, mwadyi 
vagy »beavatandó«, és egy for mán bánnak velük.” (Turner, i. m. 121.)
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aktivitást. Ő az, aki kez deményezőként elvágja magát társadalmi 
kötelezettségeitől, és térben lakó helyétől eltávolodva a monostor 
kapujához zarándokol .

b) marginalitás: „és ha azt látják, hogy az őt ért méltánytalan-
ságokat és a belépés nehézségeit négy-öt napon át türelmesen 
elviseli, és megmarad kérése mellett” (RB 58,3). A „jövevény” 
kétségkívül liminális helyzetbe kerül . Ko rábbi pozíciójától elkü-
lönülve arctalanul, tulajdonságok nélküli em ber ként zörget, és 
alázatosan el kell viselnie az elutasítottságot. A kö zös ség felada-
ta ekkor a passzivitás megtartásával fenntartani a limi na litást .

c) integráció: „engedjék meg neki a belépést, és néhány napig 
a vendégek szobá jában tartózkodjék” (RB 58,4). A közösség befo-
gadja a „jövevényt” . Nem veszi fel tagjai sorába, de a monostor-
ban a vendégek szobáját, va gyis helyet biztosítanak számára . Az 
arctalan jövevényből újonnan je lent kező lesz.

4.2. A beavatás rítusa

a) elkülönülés: „utóbb pedig a novíciusok szobájában lakjék… 
adjanak melléjük olyan szeniort, aki alkalmas a lelkek megnye-
résére” (RB 58,5-6). A jelentkező a belépés rítusa során már el-
szakadt világi státusától . Most a beavatás környezetét készítik 
elő. Megmutatják neki a beavatás hely szí nét, a beavatásra váró 
társakat, és a rítus vezetőjét: a szeniort.

b) marginalitás: „Nagyon gondosan meg kell vizsgálni, hogy a 
novícius va ló ban Istent keresi-e; buzgó-e az istenszolgálatban, az 
engedelmességben és a mél tánytalanságok elviselésében . Mond-
janak el neki előre minden kemény és ne héz dolgot, amelyeken át 
Istenhez juthatunk. (…) És ha miután jól meg fon tol ta, megígéri, 
hogy mindent megtart, és hogy minden neki adott parancsot telje-
sít…” (RB 58,7–8.14) A jelentkezőt új státusában társaihoz ha son-
ló an a „novícius” megnevezéssel illetik . A noviciátus a csatlakozni 
vágyó előtt álló második liminális időszak. Ideje kettő, majd hat, 
végül újabb négy hónap (RB 58,9.12.13). Ez alatt az idő alatt a noví-
ciusnak min den ben engedelmeskednie kell a fölé rendelt szenior-
nak, alázatosnak és buz gónak kell mutatkoznia, meg kell ismernie 

 a regula ösvényén 143



a szerzetesélet minden ne hézségét, el kell viselnie a méltánytalan-
ságokat . Az istenkeresés, az is ten szolgálat, és az, hogy a nehéz-
ségek során is azt kell figyelembe ven ni, milyen úton juthatunk 
el Istenhez, a noviciátus liminalitásának szent jellegét mutatja. A 
rítust vezető szenior nem a megpróbáltatások, hanem elsősorban 
a megkülönböztetés mestere, aki a beavatás rítusa során Isten hí-
vásának jeleiről igyekszik megbizonyosodni. Ebben a tekintetben 
a beavatás bencés rítusa nemcsak a státusemelkedés rí tu sa i val ro-
kon, hanem a betegségek és rontások elűzésére alkalmazott nega-
tív rítusok pozitív megfelelőjének is tekinthető.

c) integráció: „fogadják be a közösségbe. (…) A felveendő ez-
után az ima te rem ben mindnyájuk jelenlétében ígérjen állhatatos-
ságot, a szerzetesi erkölcsök gya kor lását és engedelmességet . (…) 
Erről az ígéretéről készítsen kérvényt. (…) Azután az új testvér bo-
ruljon le minden egyesnek a lábához, hogy imád koz za nak érette. 
(…) Ha volt valami vagyona, azt ossza ki előbb a szegények között, 
vagy ünnepélyesen adományozza a monostornak . (…) Mindjárt 
az ima te rem ben vettessék le vele saját ruháit, melyeket addig vi-
selt, és öltöztessék a monostor ru háiba…” (RB 58,13.17.19.23.24.26) 
A szerzetesközösségbe történő be fo gadás a beavatás átmeneti rí-
tusának rendkívül gazdag befejező ak tu sa. A Regula a befogadás 
rítusainak ismertetése során talán itt adja a legrészletesebb leírást. 
A körültekintés mindenképpen indokolt, ugyan is a „felveendő” 
ezzel az aktussal lép át véglegesen – Turner szavaival élve – a tár-
sadalmi struktúra világából a normatív communitas keretei közé .

4.3. A szerzetesi fogadalmak rituális olvasata

Az integráció során az új testvér véglegesen lemond saját aka-
ra tá ról. Ez az abrenunciatio szóban és szimbolikus tettek révén is 
meg va ló sul. Ennek során viszontlátjuk azokat a szempontokat, 
amelyek alapján a bencés életforma liminálisnak nevezhető.

a) A világi hierarchiával szembeni távolságtartás: a közös-
ségbe befogadott új testvér állhatatosságot ígér. A tett ek szintjén 
világi státusától véglegesen el  kell magát vág nia: vagyonát szét-
osztja vagy a monostorra ruházza .
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b) A társadalmi státus kategóriáinak érvénytelenítése: az új 
test vér megfogadja, hogy gyakorolni fogja a szerzetesi erköl csö-
ket. Ezentúl ahhoz a mércéhez tartja magát, amelyet a szerze-
tesek egyforma, státusszimbólumoktól mentes öltözete jelképez .

c) A monostor fordított hierarchiája: végül az engedelmesség 
biz tosítja, hogy a közösség új tagja elkötelezett az alázatnak az 
alá- és fölérendelések rendszerében élő világi hatalom he lyé be 
állított lelkisége mellett. Ezt juttatja kifejezésre, amikor le borul 
testvérei előtt, akik – elnyert felsőbbségükkel vissza nem élve – 
imádkoznak érte .

5. Zárszó

Szent Benedek Reguláját és befogadási rítusait elemezve megle-
pő megfelelést tapasztalhatunk a rítuskutatás egyik klasszikus 
elméleti modellje és a Regula szerinti gyakorlatból kibontakozó 
szerzetességkép között. A társadalomtudományok és a bencés 
szerzetesség közötti párbeszédéből egy markánsan prófétai és 
evangéliumi perspektíva sejlik fel előttünk. Mintha olyan mű-
helymunkába csöppentünk volna, ami az evilági élet ideigle-
nességének tudatában kísérletet tesz az átmeneti rítusok során 
megtapasztalható, evilági minőségjelzők nélküli testvériség ide-
iglenes állapotának állandósítására .

Vajon sikerül-e ezt az ideált meg is valósítani? Nem írja-e 
mindezt felül a hétköznapok realitása és az emberi közössége-
ink megszokott működésmódjai okozta mindennapos csalódás? 
Meglehet. Benedek ebben kérlelhetetlenül realista. Számára nem 
a monostor jelenti annak a teljességnek a helyét, amire meghí-
vást kaptunk . A monostor és közössége nem a befogadásnak, ha-
nem a befogadás folyamatának ad helyet; egy elnyújtott átmeneti 
rítus kereteit adja, ami a benne lakókat is mindennap emlékezteti 
arra, hogy „nincs itt maradandó hazánk, hanem az eljövendőt 
keressük”. (Zsid 13,14)

Gérecz Imre
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NAPLÓ

Május 22-én a Levéltár-pedagógiai teremben Mélyi József mű-
vészettörténész, műkritikus tartott előadást A Fekete párduc és 
a kortárs művészet címmel .

A gimnázium Díszteremében Bodor Ádám íróval beszélgetett 
Orzóy Ágnes, a Magvető Kiadó munkatársa 24-én. Bodor 
Ádám Kolozsvárott született, 16 éves korában két évre bör-
tönbe került, mivel kommunistaellenes röplapokat terjesz-
tett, majd 1982-ben települt át Magyarországra. Itt jelent meg 
1991-ben a Sinistra körzet című kötet, amely meghozta számá-
ra az elismerést. 2003-ban Kossuth-díjat kapott, műveit csak-
nem húsz idegen nyelvre fordították le.

A Bencés Diáknapra idén is május utolsó szombatján került 
sor. A 11-kor kezdődő szentmisén Cirill főapát úr volt a 
főcelebráns, a homíliát Hardi Titusz atya tartotta. Az időszaki 
kiállítás megtekintése és a sör/virsli ebéd után két beszélgetés 
volt: „A jó tanuló felel” (tehetséggondozás) és a Pannonhalmi 
Diákbál témában . Minden generációból érkeztek vendégek, 
akik diákkori emlékeik felelevenítésével szóltak hozzá a fel-
vetett témákhoz. Ezen a napon volt az Apátsági Pincészet ha-
gyományos Szent Orbán-napi rendezvénye is .

Május végén meghitt hangulatú vacsorával egybekötött felolva-
sóesten mutatták be Asztrik emeritus főapát úr önéletrajzi ih-
letésű A megajándékozott című kötetét a Viator Étteremben. A 
vacsora ételeit Asztrik atya kedvenc fogásaiból állította össze 
Gyurik Gábor séf. Az esten szemelvényeket olvasott fel a Lap-
com és a Bencés Kiadó gondozásában megjelent műből Wer-
ner Krisztina, a könyv szerkesztője, Dejcsics Konrád atya és 
Gülch Csaba, a kötet szerzője.



A gimnázium Dísztermében 31-én dr. Pálffy Géza törté-
nész, az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócso-
port vezetője tartott előadást Új felfedezések a Szent Koronáról  
és különleges kalandjairól címmel. Az előadás a Szent Korona 
történetének eddig ismeretlen fejezeteibe kalauzolta a hallga-
tóságot. A kutatócsoport-vezető az elmúlt évek új felfedezései 
alapján elsősorban a következő izgalmas kérdésekre kereste a 
választ: Mikor és hogyan keletkezett a Szent Korona legrégebbi hi-
teles ábrázolása? Mikor ferdülhetett el a korona keresztje? Hol talál-
ható a legkorábbi szent koronás magyar országzászló? Elfeledtük-e 
17. századi dunántúli koronázó-városunkat? Végül a legfrissebb 
vizsgálatok alapján bemutatta a magyar korona tizenegy külföldi 
útját, továbbá azt, mikor és hányszor járhatott koronánk Pannon-
halma közelében 

Ferenc pápa Csíksomlyón tartott szentmisét június elsején. A 
gimnáziumból külön autóbusszal a csíkszeredai testvérisko-
lánk vendégszeretetét élvezve 50 diákkal voltunk jelen.

A Nemzeti Összetartozás Emléknapját 5-én tartottuk. Az idei 
téma a határon túli magyar bencés élet volt . A megemlékezés 
három helyszínen történt (Gyöngyössy-terem, Asztrik-terem 
és Millenniumi Emlékmű). A befejező közös állomás a Díszte-
rem volt, ahol Cirill főapát úr beszélt a mai helyzetről. 

Az iskolai év befejezéseként 7-én délelőtt volt a játékos juniális, 
majd délután a tanévzáró ünnepély, amit másnap a baziliká-
ban a Te Deum hálaadó szentmiséje követett. A különböző 
szintű zenei vizsgákkal, a közép- és emelt-szintű írásbeli és 
szóbeli érettségi vizsgákkal, szép eredményekkel fejeződött 
be az idei tanév. A mindennapok apró erőfeszítései mellett 
komoly sikerek is születtek Pannonhalmi Gimnáziumunk di-
ákjainak és tanárainak eredményes munkájából . Az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőin többen is kiemel-
kedően szerepeltek. Szűcs István (12. A) olasz nyelvből 9. he-
lyezést ért el (tanára: Villányi Rita); Selmeci Mátyás (11 . A) 
latin nyelvből 29. lett, s kijutott az Arpinoi Nemzetközi Cicero 
Versenyre is (tanára: Csertán Judit); Babják András (11 . A) 
40. és Szente István (11. B) 42. helyezést ért el biológiából (ta-
náruk: Csanaki Szabolcs); az Ökumenikus Diákfilm-szemlén 
2 . helyezést ért el Gergely Bálint (szerzőtársaival) Forrócsoki 
című alkotásával (tanára: Hartyándi Mátyás). A jól sikerült 
érettségi vizsgák után az egyik végzős osztály Algériába láto-
gatott Hardi Titusz atya vezetésével, a másik osztály nagy ré-
sze pedig kerékpárral tette meg az utat Belgrádtól Rodostón 
át Isztanbulig – záró-kirándulásként.

A tanév befejezése és a szóbeli érettségik elkezdése között a tanári 
kar számára tanulmányi napokat tartottunk. A közös elméleti 
és gyakorlati foglalkozáson a tanulás- és tanításmódszertani 
kérdések feldolgozására került sor Piros Veronika és Kollár 
Katalin közreműködésével.
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Életének 89., szerzetességének 70. évében 17-én meghalt Magyar 
Szervác bencés testvér, temetése július 2-án volt . Zalaapáti-
ból került Pannonhalmára 1949-ben, ahol fizikai munkájá-
val segített a monostor gondjainak megoldásában. Missziós 
lelkülettől is hajtva a São Pauló-i Szent Gellért Apátságban 
folytatta gondnoki tevékenységét 1957-től. 1988-ban tért visz-
sza Pannonhalmára, majd itt és az újjáalakuló közösségekben 
(Budapesten, Bakonybélben és Tihanyban) vett részt a közös 
imádságban és munkában . Szervác testvérünk sokat volt úton, 
bejárta Latin-Amerika messzi tájait, de nem kalandvágy hajtotta! 
Szent tűz sürgette, égett benne a szent vágy: helytállni, tenni, jelen 
lenni szerzetesként, szolgálni a közösséget, fiatalokat és időseket, ta-
nultakat és iskolát nem ismerőket egyaránt – foglalta össze életét 
temetési imádságában Cirill főapát úr.

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében vehette át an-
nak a nyolc katolikus gimnáziumnak az igazgatója (a debre-
ceni Svetits, a budapesti Patrona, a győri és a pannonhalmi 
bencés, a budapesti és a kecskeméti piarista, az esztergomi és 
a szentendrei ferences) a Magyar Örökség Díjat 22-én, mely 
intézmények az 1948-as államosítás után 1950-től kezdve a 
rendszerváltásig működhettek.

Nem mindennapi orgonatúrára invitáltuk látogatóinkat a Múze-
umok Éjszakáján, 22-én Dejcsics Konrád bencés szerzetes és 
Kiss Zsolt orgonaművész vezetésével. A Főapátság a nagy-
közönség számára oly ritkán vagy egyáltalán nem látható 
tereibe engedett belépést, mint a Káptalanterem, a tatárjárás 
idején menedéket nyújtó Gyilokfolyosó, vagy épp a Boldog-
asszony-kápolna. E különleges terekbe bepillantva a csend és 
az orgonaszó által megtapasztalhattuk az ezeréves monostor 
egyedülálló világát. Egy pohár rozé kóstolása zárta az éjsza-
kai sétát .

A nyár folyamán a főapátság és a gimnázium számos program-
nak adott otthont. A szokásos (ötévenként sorra kerülő) érett-
ségi találkozók között kiemelt módon emlékeztünk meg az 
ötven, hatvan és hatvanöt éve érettségizett osztályokról. A Cultura 
Nostra történelmi verseny győztesei is Pannonhalmán kezd-
ték nyári jutalomútjukat. A különböző helyszíneken sokféle 
program szerepelt a nyári estéken: Pannonhalmi Jazz-tera-
szok, Viator Jazz-vacsorák .

A Levendulanapokra június 24-e és július 7-e között került sor. 
Ennek keretében sokféle programot szerveztek (szedd ma-
gad levendulaszüret, kézműves foglalkozások, előadások a 
gyógynövényekkel és levendulával kapcsolatban, kézműves-
csokoládé kóstoló, látvány-lepárlálás és illóolaj-készítés), es-
ténként pedig koncerteket hallgathattunk (Hoppáré-zenekar, 
Margaret Island: A csend színei – akusztikus koncert).

Július 1-től 4-ig Élet és csend címmel Ökumenikus lelkigyakor-
latot tartottunk. A másik emberre figyelés, a meghallgatás 
és megértés mindennapos kihívása felülemelkedik a fele-
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kezeti határokon. Akárcsak az Ige hallgatása és a csönd ta-
pasztalata . Ökumenikus lelkigyakorlatunkon arra hívtuk az 
evangélikus, katolikus és református közösségekhez tartozó 
tanárokat, lelkészeket, papokat és segítő foglalkozású keresz-
tényeket, hogy együtt hallgassuk az Igét, együtt lépjünk be 
a megértés csendjébe, majd felekezettől függetlenül osszuk 
meg tapasztalatainkat egymással. Egy-egy bevezető előadás 
után annak közös feldolgozása és megosztása következett 
ökumenikus csoportokban. A napirend fő vázát a szerzetes-
közösség liturgikus rendje adta. Maradt idő az egyéni elcsen-
desedésre, személyes beszélgetésekre, mozgásra és sportra 
is. Dejcsics Konrád bencés szerzetes, Rochlitz Kyra bencés 
obláta, Kerekes Márton református lelkész, T . Kabai Virág re-
formátus diakónus, Verba Andrea református vallástanár és 
lelkigondozó, Koczor Tamás evangélikus lelkész voltak a lel-
kigyakorlat vezetői.

Július 4-én, a Páneurópai Unió egykori elnöke, Habsburg Ottó 
halálának nyolcadik évfordulóján rendezett megemlékezé-
sen Asztrik em. főapát úr mondott imát az altemplomban 
elhelyezett szívurnájánál, ahol utalt rá, hogy Habsburg Ottó 
személyében a hitvalló katolikus keresztényt, az európai művelt-
ségű politikust, a magyar szívvel érző nagyszerű embert, jó család-
apát tiszteltük. Beszédet mondott Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes. Kiemelte, hogy a magyar nemzet nem felejtheti el 
Habsburg Ottónak, hogy a bajor kereszténydemokraták politikusa-
ként „egy emberöltőn keresztül” minden évben magyar nyelvű be-
szédet mondott az Európai Parlamentben, jelezve, hogy Magyaror-
szág szabad akaratából az Európai Unióban lenne; ott, ahová Szent 
István-i öröksége kötelezi, ahonnan „akarata ellenére csak a szovjet 
megszállás szakította ki” .

Szent Benedek ünnepén, 11-én idén is Tihanyban zárult a Győrből 
induló és gyalogosan Pannonhalmát és Bakonybélt is érintő 
(mintegy százötven fős) bencés zarándoklat, amelyen részt 
vett Cirill főapát úr is, aki egyben az ünnepi szentmise szó-
noka is volt . Mihályi Jeromos perjel a tihanyiak nevében üd-
vözölte az érkezőket. Cirill főapát úr a Regula prológusából 
vett idézettel indította prédikációját. „Ki az az ember, aki életet 
óhajt, és jó napokat kíván látni?” – mennyire kortárs szövegnek tű-
nik ez a mondat – tette hozzá –, hiszen korunkban lépten-nyomon 
árukat, szolgáltatásokat, eszméket, ideológiákat akarnak nekünk el-
adni a jó élet ígéretével. A fenti kérdés valamilyen alapvágyat szólít 
meg bennünk. Élni tudni nagy dolog, sőt a legeslegnagyobb. „Tedd 
a jót, keresd a békét, és járj utána” – ez a Regulából vett idézet 
lett az idei zarándoklat mottója. Benedek Jézustól tanulta, ho-
gyan éljen . Keressük a belső békét, és gyakorolni igyekszünk, amit 
Jézus ajánl, hogy az alázatos, szelíd lelkület növekedjen bennünk . 
Átélem, hogy rászorulok Isten irgalmára, az Atya visszafogadott en-
gem. Ajándék minden, amim van, és én magam is ajándékká vál-
hatok testvéreim számára. Ez az alapja az igaz barátságnak, a csa-



ládnak, a szerzetesi közösségnek. Ám ne legyünk naivak. A gőg, a 
bizalmatlanság lelkülete, a versengés és a hatalomvágy sokszor aka-
dálya annak, hogy a szelídség és a béke érvényesüljön a közössége-
inkben. Jézus viszont szolgálatra kér bennünket. A hatalomhoz való 
görcsös ragaszkodás helyett arra van szükség, hogy Isten uralkodjon 
az életünkben. A belső béke titka az, hogy szelídek és önátadók, tár-
sainkra hagyatkozók tudjunk lenni. Az a feladatunk, hogy, egymás 
terheit hordozzuk, békére leljünk és békét sugározzunk. Szárnyaló 
szívvel járjunk Isten parancsainak útján, és béketűrésünkkel részt 
vállaljunk Krisztus szenvedéseiben . A szentmise végén min-
denkit az apátság déli teraszára hívtak szeretetvendégségre . 
Pannonhalmán hagyományosan ez az ünnep oblátus/obláta 
testvéreink beöltözésének és fogadalmának napja is, amire 
lelkigyakorlattal készülnek. Az idei lelkigyakorlatot Borián 
Elréd oblátus-rektor atya tartotta. Az ünnepi szentmise 
főcelebránsa Asztrik em. főapát úr volt, aki homíliájában a 
benedeki „szárnyaló szív” lelkületének nyitját kereste . Úgy 
gondolom, hogy megtaláltam – mondta. – A keresztségben vala-
mikor mindannyian, oblátusok és szerzetesek részesültünk. Ha a 
keresztségben meghaltunk és Krisztussal feltámadtunk, s mindent 
odaadtunk, akkor a Lélek vezet bennünket, s egy életen át nem kell 
alkudozni. A Regula Prológusát követve elmélkedjünk meghívá-
sunkról, aztán tegyük fel a kérdést: odaadtuk-e teljesen, alkudozás 
nélkül életünket. Ha igen, akkor szárnyaló szívvel és a szeretet ki-
mondhatatlan édességével fussunk, s ne alkudozzunk .

Dejcsics Konrád atya vezetésével június végén néhány pap/
lelkipásztor számára, július16–19-e között pedig 25–40 éves 
fiatalok számára fitnessz-lelkigyakorlatra került sor szak-
emberek és a közösség tagjainak segítségével. A fitnesz-lel-
kigyakorlat alapfelismerése az, hogy a hétköznapi és a lelki 
élet szférája nem választható szét . Testünk a tapasztalatszer-
zésünk alapja, mégis hajlamosak vagyunk elhanyagolni, min-
den lelkivel-szellemivel szembeállítani. A délelőttöt vezetett 
edzéssel, a délutánt pedig elcsendesedéssel, az imádság és a 
Szentírás olvasásának közösségi tanulásával, a szerzetesi zso-
lozsmán való részvétellel töltötték a résztvevők a monostor-
ban .

Az érdeklődők nagy száma miatt július folyamán idén is két al-
kalommal lehetőséget adtunk arra a lelkigyakorlatra, ahol a 
résztvevők a csend és az imádság kapcsolatát tapasztalhat-
ták meg. A kurzus ideje alatt meditációk, közös beszélgeté-
sek, egyéni feladatok és természetesen a csend, az elmélyülés, 
megpihenés és a közös zsolozsmán való részvétel töltötte ki 
a lelkigyakorlat napjait. A kurzus vezetői Bokros Márk atya 
és Dr. Palotai Gabriella pszichiáter voltak . A kétfajta csoport 
számára levetítettük a díszteremben A nagy csend című filmet 
a Grenoble melletti karthauzi kolostorról.

Július végén (28-tól) idén is Tanulmányi Napokat tartottunk a 
gimnázium dísztermében Hála címmel felvidéki magyar egy-
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házi közösségek vezetőinek, hitoktatóinak. A rendezvény 
szervezője Török Csaba, Oláh Miklós és Pintér Ambrus ben-
cés atya. Oláh Miklós atya bevezető előadásának a címe: Te-
kergések a hála körül. A képzés során a résztvevők kilenc jelen-
tős filmet tekintettek meg (közöttük egy dán: Babette lakomája; 
két libanoni: A sértés, Kafarnaum; két mexikói–amerikai filmet: 
Kicsi fiú, Roma), s mindegyik után közös filmelemzésekre ke-
rült sor .

Augusztus első napjai a szerzetesi közösség jeles alkalmainak 
jegyében teltek . Ötödikén az esti konventmise keretében 
Korzenszky Richárd em . tihanyi perjel atya és Pintér Amb-
rus pannonhalmi vikárius atya adott hálát beöltözésük 50. 
évfordulója alkalmából . Most sem kértek mást, mint amit a 
beöltözés régi szertartása szerint novíciusként: Isten irgalmát 
és a szerzetesek testvériségét .

Másnap, hatodikán a reggeli laudesben két új testvér öltötte ma-
gára a szerzetesruhát, és kezdte meg a noviciátusát . Kovács 
Tamás Benedek atya 18 éven át az Egri Főegyházmegyében 
teljesített szolgálatot. Rajta László Emmánuel testvér – a Pan-
nonhalmi Bencés Gimnázium egykori diákja – matematika 
szakot végzett az ELTE TTK-n. A délelőtt folyamán, Urunk 
színeváltozásának ünnepi szentmiséjében Asztrik emeritus 
főapát diakónussá szentelte a papságra készülő Koczka Dá-
vid testvért, és a Szent Benedek Iskola tagintézményeiben ál-
landó szolgálatot teljesítő Eszes Gergelyt . Asztrik emeritus 
főapát beszédében többek között Nagy László Ki viszi át a sze-
relmet című versével biztatta a szentelendőket a rájuk bízottak 
elkötelezett szolgálatára. A bencés közösségünk ünnepel, mert 
380 évvel korábbra kell visszatekintenünk, ott kell folytatni vagy 
kezdeni a hálaadást. Ekkor jött Pannonhalmára Pálffy Mátyás fő-
apátunk, hogy lássa azt a neki szánt romhalmazt, amit fel kellett 
építenie. Aztán még kétszer, 1802-ben és 1950-ben is nekirugasz-
kodtak atyáink, hogy átvigyék a szerelmet, Isten szerelmét, a jövőt 
a túlsó partra – emlékeztetett Asztrik emeritus apát arra, hogy 
a magyar bencés közösség 1990-ben is váltásra, változásra 
kényszerült. A vesperásban adott hálát a bencés közösség a 
jubilánsaiért . Somorjai Ádám negyven éve, Simon László, 
Szalóky Albert és Bartók Ferenc pedig harminc éve tettek 
ünnepélyes fogadalmat .

A bencés atyák és testvérek, továbbá rokonsága és egykori diák-
jai körében 7-én Hirka Antal atya ünnepelte aranymiséjét . A 
homíliát Asztrik emeritus főapát tartotta: Jézus magától adja 
oda életét – teljes szabadsággal, tiszta szeretetből, önként adja oda, 
ezt a „feladatot kapta” az Atyától. Benne az Atya szeretete jelent 
meg közöttünk, ezért törődik személyesen a rábízottakkal: megmenti 
a kiszolgáltatottakat, összegyűjti a szétszóródottakat – fontos szá-
mára mindenki. Ez a személyes kapcsolat kölcsönös: olyan, mint az 
Atya és Fiú közötti kapcsolat. Jézus gondoskodott arról, hogy az ő 
szavai mindig jelen legyenek a világban. Ezt a küldetést töltötték 
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be először az apostolok: Jézus általuk tevékenykedett az emberek kö-
zött. A későbbi korokban is az volt az Egyház elsődleges feladata, 
hogy „Krisztus szavát belezengje a világba”, mégpedig úgy, hogy 
az valóban az övé legyen: ugyanazzal az erővel, önzetlenséggel, élet-
átadással – személyre szabottan – többek között ezekkel a gon-
dolatokkal mutatta be a pap mai szerepét Asztrik főapát úr. A 
közösségi alkalmak sorát másnap a konventkirándulás zárta, 
amelynek keretében a pannonhalmi szerzetesek a Káli-me-
dencébe látogattak.

A monostorban 12–14-e között mintegy harminc fő részvételével 
a Liturgikus Tanulmányi Napok keretében azt jártuk körül, 
hogyan kapcsolódik életünkben egymáshoz csend és liturgia . 
A gazdag programban előadások, műhelyfoglalkozások, ke-
rekasztal-beszélgetések, illetve az Eucharisztia és a zsolozsma 
közös ünneplése biztosították a lelki és szellemi feltöltődés 
kereteit. Az előadók között voltak: Asztrik emeritus főapát 
úr, Simon T. László, az Újszövetség fordítója, Nagy Sándor 
atya, hallássérült-referens, továbbá Bakos Gergely, Dejcsics 
Konrád, Gérecz Imre, Szita Bánk bencés szerzetesek. A fő-
apátság évről évre ezzel a képzéssel járul hozzá a nemzetközi 
eucharisztikus kongresszus előkészületeihez.

Nagyboldogasszony ünnepén, 15-én a hagyományokat őrizve 
gyógynövényáldást tartottunk a gyógynövénykertben, ahol 
a Pannonhalmára látogatók megismerkedhettek a monostori 
gyógynövénykultúrával is .

A következő napokban a monostor még tágabbra tárta kapuit. A 
monostoralapító Szent István király napján, 20-án az érkező 
vendégek díjmentesen megtekinthették a főapátság építészeti 
és történelmi kincseit, részt vehettek a közösség imádsága-
in, a legkisebbeket pedig családi programok és kézműves-
foglalkozások várták . Az ünnepi szentmisén Cirill főapát úr 
többek között a következőket mondta: Úgy gondolom, hogy 
Szent István alázattal és felelősséggel gyakorolta hatalmát, mert 
népe szolgálatát Istentől kapott küldetésnek tekintette! Emberfeletti 
feladatra vállalkozott: egyesítette az egymással viszálykodó törzse-
ket, megszervezte a közigazgatást, létrehozta az egyház szervezetét, 
monostorokat és püspökségeket alapított, templomokat építtetett. De 
mindennél nehezebb küzdelme lehettet, hogy belülről változtassa 
meg népe gondolkodását: az egyéni érdekek hajszolása helyett rá-
vezesse őket az összefogás, az önzetlenség, a szolidaritás értékére, 
az igazság ismeretére és az igazságosság megőrzésére. Szent István 
mélyen megértette Krisztust: ott állt előtte a népét összegyűjteni 
és Isten uralma alatt egyesíteni kívánó Krisztus törekvése. Milyen 
csodálatos, hogy ő mindenkivel számolt ebben az országban, amint 
az Intelmekben fiának írja: „az egy nyelvű és egy szokású ország 
gyenge és esendő”. Viselje tehát gondját a jövevényeknek és a ven-
dégeknek; ne csak a főembereknek, hanem az egyszerű embereknek, 
a kisemmizetteknek, és az erőszakot szenvedőknek is! Úgy, amint 
fiának Imrének írja, amit lelkére köt: „Uralkodjál szelíden, alázattal, 
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békésen, harag és gyűlölködés nélkül! A legszebb ékszereid a jótettek 
legyenek! Ezért illő, hogy igazságossággal és irgalmassággal, vala-
mint a többi keresztény erénnyel ékeskedjél! Add meg az országnak 
a szabadságot, hogy aszerint éljen!” – így belülről változzon meg a 
nép gondolkodása. Délután a bazilikában Almásy László Attila 
orgonaművész hangversenyére került sor. Az ünnep estéjén a 
gimnázium Dísztermében Nádasdy Ádám fordítása alapján, 
Mácsai Pál tolmácsolásában csendültek fel monostoralapító 
királyunk fiának adott Intelmei, amelyet Binder Károly zon-
gora-improvizációja kísért .

Az Arcus Temporum Fesztivál immár 15. alkalommal került 
megrendezésre 23-a és 25-e között. A zenei programsorozat 
idén a csend és a spiritualitás köré szerveződött. Dejcsics 
Konrád atya, kulturális igazgató bevezető szavaival: Az, aki 
kiteszi magát a csendnek, előbb-utóbb önmagával, kapcsolatainak 
hálójával és Istennel is találkozik  A fesztivál spirituális alkalma-
in ezeknek a csendben történő találkozásoknak szeretnénk teret 
adni: a meditáció és a szemlélődés testet-lelket megszólító jelenlé-
tében, a Szentírás közösségi olvasásában, a labirintus-járásban, a 
csend-drámagyakorlatban, a bazilika spirituális felfedezésében és a 
szerzetesközösség liturgiájában. A nyitó hangversenyen, pénte-
ken este Gidon Kremer lett hegedűművész az általa alapí-
tott Kremerata Baltica kamaraegyüttes zenészeivel közösen 
adott koncertet a bazilikában. Az este folyamán Weinberg, 
Kancheli, Golijov és Sosztakovics művei csendültek fel. Ezt 
követően késő este a Moment’s Notice koncertjét hallgathat-
ták/tekinthették meg az érdeklődők a koncertteremben. A 
Gőz László, Lu kács Miklós és ifj. Kurtág György által al-
kotott trió előadása a rögtönzésen alapult, a három művész 
egyedi találkozásából jött létre, összetett képet adva napja-
ink zenevilágáról, mely csak az adott helyen és időben léte-
zik . John Cage úgy vélte, hogy a kortárs zene akkor születik 
meg, amikor közönség előtt szólal meg, csak a jelenben él, 
majd a következő pillanatban megszűnik kortárs lenni, azon-
nal a múlt részévé válik. Szombaton délelőtt Lucien Hervé, 
a világhírű magyar fotográfus özvegyével, Judith Hervével 
hallgathattak beszélgetést az érdeklődők, miután megtekin-
tették a művész alkotásaiból álló kiállítást. Az arborétumban 
a labirintus-járás mellett egy képzőművészeti alkotás is lát-
ható volt: Kerezsi Nemere installációja a Barokk Pavilonban 
a csend furcsa oldalát, a testvérgyilkosság súlyos terhét ve-
zeti végig az emberi történelmen. Irodalmi oldalról Takács 
Zsuzsa Líra és csend című előadása kuriózumnak számított 
a maga nemében, ahogy a spirituális szál is, ahogy a szer-
zetesközösség ismét kinyitotta legbelsőbb életének kapuit a 
nagyközönség előtt, s meghívva a résztvevőket az imádsá-
gaira . Délután Gálffi László harminc év után – egyszeri al-
kalommal – ismét színpadon tolmácsolta Rimbaud Egy évad 
a pokolban című versciklusának részleteit, amelyet személyes 
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élményeiből szőtt előadással egészített ki. A Rimbaud-elő-
adás az önként vállalt csendről szól. Arról, hogy valaki négy 
év alatt létrehoz egy életművet, megírja, amit meg akart írni, 
majd költői zsenijének csúcsán elhallgat. A Főkönyvtár dísz-
termében került sor Vivier és Messiaen egy-egy darabjának 
előadására. A napot Gidon Kremer sétálókoncertje zárta a 
koncertteremben, ahol Weinberg-prélüdök és Sosztakovics 
művei kerültek előadásra. A lett művész annyira beleszeretett 
Pannonhalmába, hogy felajánlotta, az eredeti programon kí-
vül eljátszik két szólószonátát a Boldogasszony-kápolnában 
vasárnap délelőtt. A helyszín egy szólóhegedű számára alkal-
mas tér, hiszen nagyon intim és jó az akusztikája . A baziliká-
ban Kiss Zsolt Alain rövid orgona-műveivel (Fantasmagorie) 
készítette elő a déli zsoltározás közös imáját. Délután ugyan-
ott a Purcell Kórus és az Orfeo-Zenekar előadásában Vas-
hegyi György vezényletével Buxtehude és Strattner György 
Kristóf műveiből hallottunk a befejező hangversenyen. Az 
Arcus Temporum fesztivál egyik sajátossága tehát a külön-
leges zenei program . Gidon Kremeren kívül játszottak fia-
tal hazai tehetségek – Homoki Gábor, Ránki Fülöp, Zemlényi 
Eszter –, fellépett a Ligeti Ensemble, a Keller Quartet, a 
Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar, Vashegyi György, Kel-
ler András és Rácz Zoltán. A művészeti vezetők John Cage, 
Johann Sebastian Bach, Dmitrij Sosztakovics, Claude Vivier, 
Olivier Messiaen, Arvo Pärt, Toru Takemitsu, Jehan Alain és 
Mieczysław Weinberg műveit helyezték egymás mellé.

Az ünnepi események sorát 27-én a templomszentelés megem-
lékező ünnepe zárta. A szerzetesközösség a felszentelésének 
800. évfordulójához közelítő bazilikában ezen a napon adott 
hálát, hogy Isten házában őt mindennap dicsérheti .

Hirka Antal

154 napló 
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From an Anaphora by Gregory of Nazianzus the Theologian

Tamás László Simon: Apostolic Identity and the Cultic Dimension of Christian 
Existence (An Interpretation of Some Cultic Metaphors of the Letter to the 
Romans)
One of the most significant topics that creates the inclusio of Rom 1 and Rom 
15 is the fact that Paul seems to have bracketed his most important epistle 
with priestly/sacrificial language. Consequently, these framing sections raise 
the question what role and function the cultic language and motifs have in 
Romans? Furthermore, at various points of the Letter, Paul uses cultic termi-
nology to talk about his missionary work; to refer to the situation of his ad-
dressees before and after their baptism; to emphasize the moral consequenc-
es of their new status. In other words, in his thought mission, ecclesiology 
and ethics are tightly interwoven. To this list we should also add 3,25 where 
he is also talking about Jesus’ death resorting to a cultic image; 9,3 and 11,16 
where he is speaking about his hopes for Israel; and he also uses cultic ter-
minology in 14,14.20 where the question of pure and impure is tackled. The 
article aims at delving into the major difficulties of some of these passages.

Gerhard Lohfink: Did Jesus Die for the Many or for All? 

J. A. Tillmann: The Ritual Being in Us (A Genealogy from Killing to the Dance 
of Angels)
Being human is having rituals. Preceding even language itself, rite belongs to 
the most ancient forms of human communication . Hunting as an important 
source of nourishment rendered the killing of animals a vital part of human 
culture. Putting an end to life and an expiatory act afterwards might well 
have been the first manifestation of rituals. Walter Burkert argues that the 
core experience of sacred stems from killing the ‘sacrificed’. The homo reli-
gious is born gains self-awareness as homo necans . The many forms of ex-
piatory rituals culminate in the self-sacrifice of the Savior. Thus, redemption 
also means being redeemed from the mandatory rituals of killing, from the 
original sin .

Andrea Grillo: The Birth of the Liturgical-Sacramental Theology and the 
Category of ‘Ritual Act’

István Povedák: Neo-pagan Crusaders and Christians Believing in the Tree of 
Life? (An Essay on the Rituals of Contemporary Paganism)
The aim of this paper is the investigation of contemporary Hungarian eth-
nopaganism through the analysis of rituals of the MOGY festivals and of the 
Vértó Hill of Szeged . Although neither of them is an explicitly contemporary 
pagan venue, still their rituals clearly represent the bricolage and polyspir-
itual character of Hungarian ethnopaganism. Based on empirical data the 
author states that the basic foundations of Hungarian contemporary pagan-
ism are neonationalism, esotericism, elements of Christianity and the pagan 
revival . 



Réka Sárközy: Revolutionary Rites in the Media (Commemorative Rituals of 
the 1956 Revolution After the Fall of Communism)
Commemorations of the revolution have always been dearly cherished mo-
ments ever since experiencing the freedom and enthusiasm of ruining the 
symbols of dictatorship in 1956, although its celebration was forbidden until 
1989. The Kádár regime came to being as the repression of 1956, and it made 
every effort to completely delete the revolution from the collective memory. 
The fall of communism is inseparably connected to the end of this taboo . The 
present study focuses on the commemorative rituals of 1956, the forming 
of traditions, and the selection of locations, instruments and symbols . The 
reburial of Imre Nagy on the 16th June was an important media event and be-
came a common ritual. Another culminating point was the scandalous 50th 
anniversary in 2006, which can – in the terminology of Durkheim – well be 
defined as a negative ritual. The study analyzes the role and the influence of 
mass media in the commemorations since 1989 .

Emőke Sarungi: Personal Rite or Common Act? (My Way from a Missing Father 
to the Grief Recovery Method)
I always felt somehow a permanent lack of my father and my father’s Afri-
can culture, while we both lived in two different continents. Therefore, in a 
unique way my grief was continuous and hard to articulate. I have found my 
personal and professional way to the grief and recovery from grief during 
my adult life . Kübler-Ross writes that the stages of grief has long been mis-
understood, because somehow the uniqueness of grief has disappeared from 
her theory . The personal ways and common practices of our past and present 
rituals is affected by our uniqueness. The process of the development of Grief 
Recovery Method in USA and other countries was always led by a griever, who 
felt a deep relief from the using of this action program, like the founder John 
W. James or the Hungarian founder Andrea Herke Dahlgren. It is import-
ant to emphasis the emotional safety of the relational home (Stolorow, 2014) 
during the healing process from grief as well as other new or ancient rituals, 
where the individual can express their own unique feelings.

Veronika Darida: On the “Other” Stage of Melancholy and Mania
This paper focuses on the different forms of melancholy and mania, as they 
appear in Euripide’s Bacchae. Firstly, it considers the rhythm of madness, 
and, secondly, it deals with the stages of Dionysus. Specifically, it compares 
theatre performances made by Richard Schechner, Jean-Michel Gruber, 
Mathias Langhoff and Ingmar Bergman. Also, it analyses an experimental 
opera based on the ancient Greek text, composed by László Melis and staged 
by András Jeles . Finally, it gives a short review of a new dance theatre cho-
reography of Bacchae.

Anna Réz: Sociology of Love (On Eva Illouz’s Why Love Hurts)
In her 2012 monography Why Love Hurts Eva Illouz provides a highly nu-
anced and thought-provoking account of how late modern economical sys-
tems and ideologies have transformed our idea of love and led to the current 
configuration and maladies of contemporary love life. The review summariz-
es the main tenets of Illouz’s book and examines how Why Love Hurts might 
contribute to our understanding of the ethical and more broadly normative 
significance of love in our life.

Imre Gérecz: Rites of Acceptance

Poem: The Book of Psalms (Excerpts)
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