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Nacsinák Gergely András

Áthoszi beszélgetés

Ha valaki a tavalyi évben zarán-
dokként elvetődött az Áthosz-hegyre, azon belül is a Vatopedi-
monostorba, jó eséllyel találkozott Theodórosz atyával, a jó ke-
délyű, negyvenes évei elején járó szerzetessel . Theodórosz atya 
ugyanis délutánonként vadászott . Mégpedig zarándokokra .

Persze nem öncélúan . A 10 . században alapított Vatopedi 
ugyanis jelenleg a Szent Hegy egyik legnagyobb monostora . 
Nagyjából százhúsz szerzetes lakja . És naponta ugyanennyi, ha 
ugyan nem kétszer ennyi zarándok fordul meg itt . A Vatopedi 
magára vállalta „Áthosz kapujának” kissé hálátlan feladatát: a 
zarándokok itt maradnak egy napot, kettőt, szertartásokra jár-
nak, gyónnak, az ereklyék előtt hódolnak, és emellett esznek, 
őgyelegnek, kávét isznak, és persze alszanak . Ágyneműkben, 
amelyeket naponta-kétnaponta mosni, vasalni kell, lehúzni, fel-
húzni . Theodórosz atya a mosodán dolgozik . Vagy egyedül, vagy 
másodmagával . Ilyen lepedő- és ágyneműhuzat-mennyiség mel-
lett azonban elkél a segítség . Hát ezért vadászik délutánonként 
zarándokokra, akik ténferegnek, pihennek, bámészkodnak, vár-
ják a vecsernye idejét . A mosoda ráadásul a zarándokszállás al-
jában bújik meg, ajtaja a teázóra nyílik, ez megkönnyíti a becser-
készést . Theodórosz atya egy váratlan pillanatban, arcán széles 
mosollyal kilép a mosoda ajtaján, és megkérdi az ott téblábo-
lóktól, nincs-e kedvük egy kicsit segíteni, csak épp az alkonyati 
istentiszteletig . Egy órácska az egész . És a zarándok máris ott 
találja magát egy tucat mosógép, ugyanennyi szárítógép, továb-
bá egy kolosszális méretű vasalógép társaságában, ajkán a Jézus-
imával . Mert Theodórosz atya ügyel arra, hogy amíg a zarándok 
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dolgozik, imádkozzék is . Áthoszon igényesen bánnak az idővel . 
Sem egy falat étel, sem egy perc nemigen veszhet kárba .

Így jártak zarándok-társaim is . Örömmel vállalkoztak a mun-
kára . Szerzetesnek segíteni felemelő érzés, az ember eljátszhat a 
gondolattal, hogy mi lenne, ha ő is . Vagy legalább egy másikkal, 
hogy íme, most bepillantást nyerhet egy monostor valódi életébe, 
elvégre ezért jött el idáig, ezért kel kora hajnalban, hogy a temp-
lomba menjen, és ezért eszik mindössze kétszer egy nap . És ha 
valami, akkor a mosoda valódi . Végtére is ez a vágya különböz-
teti meg őt az egyszerű turistától: a részvétel . És ettől egy csapás-
ra nem érzi magát az érthetetlen szertartások és ismeretlen ételek 
útvesztőjében sem egészen idegennek . Úgyhogy örömmel követi 
Theodórosz atyát a mosó-, szárító- és vasalógépek klauzúrájába .

Én ugyan dörzsöltebb vagyok már .
Csatlakoztam persze én is, de előtte üzletet ajánlottam: mi se-

gítünk, ő pedig este leül velünk egy kicsit beszélgetni . Hogy ne 
érezzék magukat a zarándokok annyira kívülállónak . Beleegye-
zett, persze . Aztán elmagyarázta, mi a teendő . Itt a kosárnyi tisz-
ta lepedő . Sarkainál ujjunk közé csippentve összehajtani négy-
rét, így meg így . Elcsúsztatva, mint a katalóguscédulákat, szépen 
egymásra helyezni . Tízes kupacokban a vasalógéphez szállítani . 
És közben mondani az imát, „Uram, Jézus Krisztus Isten Fia, ir-
galmazz nékem”, félhangosan, szünet nélkül, ki-ki a maga tem-
pójában . Hallhatóan, de úgy, hogy a másikat ne zavarjuk vele . 
Feleúton beszéd és hallgatás között .

Csippentettük, hajtottuk, simítottuk, mondtuk .
Eleven tapasztalat az imáról . Fél órába sem telt, és a kéz össz-

hangba került a szájjal . Vagy a száj a kézzel . És mindkettő az imá-
val . Különös fajtája az odafigyelésnek . Hova koncentrál az em-
ber? Az imára, a kézre vagy a szájra? Ide is, oda is, egyikre sem . 
Valahol félúton ott marad figyelem és önfeledtség között .

Este ugyanott várjuk Theodórosz atyát, a teraszon, az ajtó 
előtt . Jön is, és közli, hogy beszélgetés előtt lenne még egy kis 
dolog . A lepedők nagy részét ugyanis fordítva hajtogattuk, így 
nem mehet a vasalógépbe, úgyhogy szépen újra kell hajtogatni 
őket . Egyenként . Utána leülhetünk .

Bealkonyodott már, mire végeztünk az utolsó zarándokle-
pedővel is . Lassan elcsendesedik a monostor . A kaput bezárják . 
Október vége van, a tücskök már nem ciripelnek, de a felhőtlen 
égbolton egymás után gyúlnak ki a csillagok .

Theodórosz atya mosolyogva letelepszik mellénk, és azt 
mondja, kérdezzünk . Mindenki feltehet egy kérdést . Ami érdek-
li . Ő ugyan nem sok mindenhez ért, de megpróbál majd vála-
szolni .

Innentől kezdve kérdések és válaszok sora következik . Csak a 
válaszokat írom le, a kérdések maguk nem feltétlenül érdekesek . 
Van, ahol ki lehet következtetni őket, és van, ahol nem . De min-
den esetben fontosabb az, amit Theodórosz atya mondott . So-
hasem adott kiszámítható választ . Sohasem úgy reagált, ahogy, 
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talán, vártuk . És nem volt jóformán egy pillanat sem, hogy ne 
mosolygott, hahotázott, izgett-mozgott volna . Pedig végig ko-
molyan beszélt .

– Nekünk, szerzeteseknek nagyobbak a bűneink, mint nek-
tek, akik a világban éltek . Ti mit csináltok? Megcsaljátok a mási-
kat, elloptok ezt-azt, ugyan már . De mi? Hát semmink sincs, mit 
lopjunk el? Egy nő sincs itt, kivel lépjünk le? Ezért súlyosabbak 
a szerzetesek bűnei, mert mi a Lélek ellen vétkezünk! Az sokkal 
rosszabb! Ezért ti, a világban, bármikor fordulhattok Krisztus-
hoz, egyenesen Krisztushoz, hogy a bocsánatáért esedezzetek! 
Mi mit tehetünk? Az Istenszülőhöz fohászkodunk, az anyukájá-
hoz… Hogy közbenjárjon értünk a Fiánál… Egy fiú csak hallgat 
az édesanyjára, nem?

– Történt már veletek olyan, hogy sírtatok örömötökben? 
Egyszer-másszor biztosan… Itt a monostorban mi naponta há-
romszor-négyszer is sírva fakadunk az örömtől . Így tudtunk 
otthagyni szülőket, családot, tévét, barátokat, szerelmet… Hogy 
ilyen örömöt kapunk cserébe .

– Ha a Szentírás ott van valahol a szobánkban, már az is áldás . 
Ha kézbe vesszük, még nagyobb! Ha elolvasunk belőle egy szót, 
az csoda! Ha pedig egy egész mondatot olvasnál el belőle, állj 
meg – és forgasd meg magadban alaposan, amit olvastál .

– Nekem nincs „kedvenc részem” a Szentírásban . Ne is le-
gyen! Hiszen nem a saját gondolataink és érzéseink visszhangját 
kell keresni benne; nem az a cél, hogy azt valahol viszontlássuk 
– hanem hogy Szentlelket nyerjünk belőle! Ezért kell az Írást a 
szent atyák útmutatásai alapján olvasni: mert olvasáskor a Szent-
lelket keressük, ők pedig birtokolták azt!

– Amikor imádkozunk, ne a magunk dolgával törődjünk . In-
kább mindazzal, ami a másikat foglalkoztatja: mi az, ami neki 
nehéz, mi az, ami szomorúvá teszi . Róla kell beszélni az imában 
Istennek, elfedezni a másik vétkeit, kimagyarázni, elrejteni! Az ő 
gondját-baját kell magunkra venni . Ha a felebarátod, azon szo-
morkodik, hogy nincs neki második autója az első mellé, és ezen 
gyötrődik, te ne azt nézd, hogy szüksége van-e rá szerinted vagy 
sem: hanem kérleld az Istent, hogy hozzon gyógyírt a bánatára . 
Akár úgy, hogy megvilágosítja őt . Akár úgy, hogy szerez neki 
még egy autót .

– Sokféleképp lehet ám imádkozni! Amikor szívünket szen-
vedély lakja, kívánság vesz rajta erőt, akkor imádkozzunk az ér-
telemmel . Mondjuk azt: ne nézd Uram, ami a szívemben van, azt 
nézd, amit gondolok! Ha elkalandozik az értelem? Imádkozzunk 
a szánkkal! Ne törődj vele Uram, mit gondolok, ne foglalkozz 
vele, nézd csak, imádkozom! Amikor az imánk könnyű és öröm-
teli, az Isten ajándéka . Amikor meg úgy imádkozunk, hogy nem 
megy, nem és nem, csak kínlódunk, az a magunk erőfeszítése . És 
a lelki atyánk, a megboldogult Vatopedi József atya azt mondta, 
az ilyesmi duplán számít! Mert a számadáskor Isten nem azt nézi 



majd, mikor imádkoztunk könnyedén, örömmel, mert akkor azt 
mondja: szép, szép, de hát akkor én emeltelek! És segítettem! De 
a saját erőfeszítésünk – az véd meg majd bennünket .

– Ha valakinek visszatérő problémája van, bűn, amelybe min-
dig beleesik, ami önmagát ismétli, arra a gyógyír a metánia . A 
nyílt megvallás . Az a kötődés vége . Amikor nyíltan bevallom 
mindenki előtt, amit tettem . Amíg ez nincs – addig kötődöm az 
adott bűnhöz . Valamit még akarok tőle .

– Hogyan lehet kamasz gyerekeket engedelmességre nevel-
ni?! Kamaszokat? Engedelmességre?! Meg se próbáld! Verd ki 
a fejedből! Ne neveld! A jelenlétedben legyenek teljesen feszte-
lenek, mintha maguk volnának! Érezzék magukat biztonságban 
veled . Amúgy meg verekedjenek! Gyújtsák fel a házat! Te ne 
szólj semmit, egy szót se! Tudod, kit nevelhetsz engedelmesség-
re? Magadat . Azt lehet . Ha van a családban egy, aki megfékezi 
a szenvedélyeit, aki alázatos, az elég . Ha egy megvadult kutya 
szabadul be a házadba, hát a gyerekeidnek mondod, hogy fogják 
meg, fogják meg? Ugyan már – magadnak kell elkapnod, és ak-
kor senkiben nem tesz kárt .

– Mi szerzetesek nem sokat eszünk . De az apát mindig töb-
bet ad fel az asztalra annál, amit meg bírunk enni, hogy tudjuk: 
ami ezen felül kellene, az már mohóság . Fiatal szerzetes voltam, 
és a karácsonyi böjt idején úgy alakult, hogy volt egy böjti édes-
ség, amit a mamám szokott ilyenkor készíteni . A többiek asz-
talán . Valahogy úgy alakult, hogy oda, ahol én ültem, sose ke-
rült belőle . Három hét alatt egyszer se! Akkoriban az ebédlőben 
dolgoztam, és egyszer csak látom, hogy valamelyik asztalon az 
étkezés végén ott maradt a sütemény . Nem ették meg . Én meg 
három hete erre vártam . Mit csináljak? Odaszaladtam a kony-
hai telefonhoz . Feltárcsáztam az apát számát . Elmondtam neki, 
hogy így meg úgy, itt van maradék, a mamám süteménye, hadd 
egyem meg azt az egyet . A többi atyák, akik az ebédlőben dol-
goztak, körém gyűltek, azt kérdezgették: mit mondtál neki? Mit 
mondtál neki? Az apát ugyanis úgy üvöltött a telefonba, hogy 
mindenki meghallotta . A kagylót el kellett tartanom a fülemtől . 
Hogy mégis mit gondolok? Hát ezért hagytam el a világot, min-
denkit, az életemet, a rokonaimat, a munkámat? Hogy most egy 
sütemény miatt? Egy sütivel bajlódom?! Ezért lettem szerzetes? 
No de ki is üvöltötte akkor belőlem ezt a szenvedélyt egyszer s 
mindenkorra! Lehetett attól kezdve bármilyen édesség, eszembe 
sem jut megenni…

Idén tavasszal – mert február vége ott már a tavasz – hiába 
kerestem Theodórosz atyát a mosodában, másvalaki dolgozott 
a helyén . A monostorokban ugyanis általában év elején osztják 
szét a munkát (ők szerényen diakónimának, szolgálatnak becé-
zik), és a szolgálat évről-évre változik . Azt mondták, Theodórosz 
atya kint van a tengeren, halász lett .
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Délután, amikor a kapun kívül, a temető fala mentén sétál-
tam, egy kisteherautó fékezett le mellettem: a kikötőből jött, és 
Theodórosz atya integetett ki belőle vidáman .

– Az apát azt mondta nekem: beraktalak a mosodára, de nem 
jött meg az eszed . Akkor idén kiraklak a tengerre, hátha úgy lesz 
belőled valami . Ez azt jelenti, jó gyerek voltam, nemdebár…?

A nagyobbik fiam öt esztendős volt, amikor először jött a 
Szent Hegyre . Utána persze egy ideig azt mondogatta, ha nagy 
lesz, szerzetes akar lenni Áthoszon . Megkérdeztem, ugyan mi-
ért .

– Mert ott szabadok az emberek – válaszolta ő .
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Balázs Gábor

Az értelmezés szabadsága  
a zsidó hagyományban

A zsidó vallási hagyomány által 
elvárt életforma elfogadása az emberi élet minden napját szoro-
san behálózó követelményrendszer követését feltételezi,1 és ez 
eleve megkérdőjelezi, hogy a szabadság modern felfogása össze-
egyeztethető-e a judaizmussal . A modern szabadságfelfogások 
közül különösen problémás a zsidó hagyomány összeegyezteté-
se az úgynevezett „negatív szabadsággal”, mely felfogás szerint 
a szabadság lényege a korlátok hiánya .2 E kijelentés nem szorul 
különösebb magyarázatra, hiszen könnyen belátható, hogy egy, 
az élet szinte minden területét tevőleges és tiltó előírásokkal 
részletesen szabályozó törvényrend nehezen hozható közös ne-
vezőre egy olyan elképzeléssel, amely a tilalmak hiányában látja 
a szabadságot .3 Talán épp e nehézségek miatt, a kérdés különbö-
1 Nem pusztán retorikai fordulat, hogy a zsidó vallásjog normatív rendszere 

kiterjed az év minden napjára és az élet minden területére, hiszen a háláchá, 
azaz a zsidó vallásjog, szabályokat tartalmaz az ébredés utáni első mozdu-
lattól és mondattól kezdve a táplálkozáson, a nemi életen és gazdasági tevé-
kenységen keresztül egészen a lefekvés előtti utolsó mondatig szinte min-
denre . Kiterjed például olyan minuciózus részletekre, mint a körömvágás 
vagy a cipők felvételének helyes sorrendje . Ha a zsidó hagyományt kevésbé 
ismerő olvasó szeretne betekintést nyerni e szabályokba, akkor ezt könnye-
dén megteheti a 19 . századi ungvári rabbi, Slomo Ganzfried máig széles kör-
ben használt törvénygyűjteményének magyar fordítása segítségével (https://
zsido .com/konyvek/kitzur-sulchan-aruch/ – utolsó letöltés: 2020 . 09 . 03 .) . 
Minden részletessége dacára, e törvénygyűjtemény csak egy kivonatos, rövi-
dített kódex, és olyan látszólag egyszerű kérdéseknek is, mint például, hogy 
milyen áldást kell mondani az egyes ételek fogyasztása előtt és után, sok ezer 
oldalnyi irodalma van .

2 E szabadságkoncepció részletes kifejtését és szembeállítását a pozitív sza-
badsággal lásd: Berlin, Isaiah: Négy esszé a szabadságról, Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1990, 334–444 .

3 Ez a megállapítás igaz lehet minden normatív elkötelezettséget elváró esz-
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ző aspektusaival jelentős mennyiségű szakirodalom foglalkozott 
már .4 

Jelen írásomban a kérdés egy olyan aspektusát vizsgálom 
meg, amelyben – legalábbis prima facie – a zsidó hagyomány és a 
szabadság összeegyeztethetősége éppen a modern szempontok 
szerint tűnik magától értetődőnek, és a „konzervatív” zsidó nar-
ratíva híveinek egy része kényszerül „magyarázkodásra” a túl-
zott szabadság miatt . Aki akár csak felületesen ismeri a bibliai és 
a poszt-biblikus kor zsidó irodalmának egymáshoz való viszo-
nyát, az bizonyára észrevette, hogy a rabbinikus szövegek Biblia-
értelmezése néha döbbenetesen nagy szabadságot enged meg . 

Ha a judaizmus napjainkban létező formájából indulunk ki, 
akkor általánosan elfogadott teológiai tételnek tekinthetjük azt, 
hogy a zsidó jog legfontosabb forrása a próféták által szóban 
közvetített isteni üzenet, amelynek az írásban rögzített változa-
ta az „Írott Tóra”, avagy a Héber Biblia (héber rövidítése sze-
rint: Tánách) .5 A zsidó jog másik fontos forrása az „Írott Tóra” 
poszt-biblikus értelmezése, a „Szóbeli Tóra”, azaz a rabbinikus 
hagyomány .6 Ez utóbbi, a széles körben elterjedt rabbinikus né-
zet szerint, szintén részét képezte a Szináj-hegyi isteni kinyilat-
koztatásnak, ahogy ezt például az alábbi forrásból is láthatjuk: 
„Agnitus, a hadvezér egyszer megkérdezte Rábán Gámliélt: 

merendszerre és nemcsak a vallásokra . Ha egy emberi jogi aktivista, radi-
kális természetvédő vagy baloldali „progresszív” következetes akar lenni 
a saját erkölcsi elveihez, akkor nehéz elképzelni, hogy marad ideje bármi-
re azon kívül, hogy azt kutatja, nem vásárol-e véletlenül szabadságjogokat 
sértő országok, vagy másokat gazdaságilag kizsákmányoló, illetve a környe-
zetvédelmi előírásokat maradéktalanul be nem tartó cégek termékeiből . Egy 
szigorú, komplex elvi, erkölcsi rendszerhez való következetes ragaszkodás 
valószínűleg szükségszerűen olyan korlátok vállalásával jár, amelyek lehe-
tetlenné fogják tenni, hogy az ember meg tudja őrizni a negatív értelem-
ben vett szabadságát . Az ún . „pozitív szabadsággal” pedig a zsidó hagyo-
mány könnyebben összeegyeztethető: Walzer, Michael: A Note on Positive 
Freedom, in Jewish Thought, Svara 1 (1990) 7–11 . Magyarul ugyanerről a 
témáról: Balázs Gábor: Pozitív szabadság a zsidó hagyományban, Szombat 
9 (1997) 13–16 . (https://www .szombat .org/archivum/pozitiv-szabadsag-a-
zsido-hagyomanyban – utolsó letöltés: 2020 . 09 . 03 .)

4 Az alábbi kötet például több szempont szerint válogatott esszékkel tárgyalja 
a témát: Frank, Daniel H . (szerk .): On Liberty – Jewish Philosophical Perspectives, 
Curzon Press, Richmond, 1999 .

5 A Tánách betűszó, és a Héber Biblia három fő részére utal – Tóra (Mózes 5 
könyve), Neviim (prófétai könyvek), Ktuvim (szent iratok) –, 24 könyvet tar-
talmaz, amelyek szövege és felosztása nagyjából megegyezik a protestáns 
Bibliában található, keresztény szóhasználat szerinti Ószövetséggel, amely a 
zsidó teológiai felfogás szerint természetesen nem „ó”, hanem „a” szövetség . 

6 A klasszikus proto-rabbinikus és a rabbinikus korszak körülbelül az i . e . 3 . 
századtól tartott az i . sz . 7 . századig . Természetesen a körülbelül egy évez-
rednyi időszak alatt nagyon sokféle és egymástól stílusában, tartalmában, 
teológiai-bölcseleti szemléletében és következtetéseiben nagyon különbö-
ző alkotás született . A rabbinikus irodalom tehát nem egységes, gyakoriak 
benne az ellentmondások . A talmudi korban nem beszélhetünk szisztemati-
kus filozófiáról vagy teológiáról, de csakúgy, mint a bibliai korban, filozófiai 
mélységű gondolatok gazdag tárházát lelhetjük fel a korszak irodalmi emlé-
kei között .



»Hány Tórát adott [Isten] Izraelnek?« Azt felelte: »Kettőt, az 
egyiket írásban, a másikat szóban .«” (Szifre Dvárim7 351) 

Az egy a júdeai tartományba kirendelt római hadvezér és 
egy zsidó vezető közötti – minden bizonnyal fiktív – párbeszéd 
visszatérő zsánere a rabbinikus forrásoknak .8 Ezekben a szö-
vegekben sokszor fogalmazódnak meg olyan állítások a zsidó 
hagyományról, amelyeket rabbinikus körökben általánosan el-
fogadottnak tekintettek, és amelyekről azt gondolták, hogy min-
denképpen érdemesek a nem-zsidó világot jelképező rómaiak fi-
gyelmére is . A szövegben szereplő, a 2 . században élt zsidó bölcs, 
Rábán Gámliél, egyértelműen úgy véli: nemcsak az Írott, hanem 
a Szóbeli Tóra forrása is az isteni kinyilatkoztatás . Ez a teológiai 
tétel a 3 . századtól kezdve valószínűleg a zsidó vallás egyik axi-
omatikus igazságának tekinthető . Történelmi szempontból fon-
tos emlékezni rá, hogy ezt megelőzően a farizeusok (akiket most 
az egyszerűség kedvéért, és a filológiai pontatlanság veszélye 
ellenére azonosítsunk a későbbi rabbinikus irányzat elődeivel) 
könnyen lehet, hogy még csak az ősök hagyományai hű képvise-
lőinek tekintették magukat, de nem állították azt, hogy az ő ha-
gyományuk forrása is a Szináj-hegyi kinyilatkoztatás .9 Az isteni 
ihletésű írott és szóbeli kinyilatkoztatás tana tehát általánosan 
elfogadottá vált, de nem „veleszületett” tétele a zsidó eszmevi-
lágnak . 

Annak ellenére, hogy a kettős Tóra tételének általános elfo-
gadottsága legalábbis az utóbbi közel kétezer év során nehezen 
vitatható, talán kissé paradox módon az is a zsidó hagyomány 
axiómái közé tartozik, hogy annak – szinte – nincsenek megkér-
dőjelezhetetlen, teljes egyetértést kivívott axiómái, és e szabály 
alól a kettős felosztás elfogadása sem kivétel, ahogy ezt a követ-
kező rabbinikus forrás példázni fogja . A szintén a 2 . században 
élt Rabbi Ákivá ugyanis megkérdőjelezi a két Tóra tanának szük-
ségszerűségét: 

Ezek a törvények, a szabályok és az utasítások [torot] (Leviticus 
26,46) – Ebből azt tanulhatjuk, hogy két Tóra [torot] adatott Izrael 
[népé]nek, egy írásban és egy szóban. 

Rabbi Ákivá azt mondta: Két Tóra [torot]?! Talán nem sok torot 
adatott Izrael [népé]nek? Hiszen az áll az Írásban: „Ez az égőáldozatra 
vonatkozó utasítás [torá]” (Leviticus 6,2), „Ez az áldozatra vonatkozó 
utasítás [torá]” (Leviticus 6,7), „Ez az vétekáldozatra vonatkozó uta-

7 A Szifré a Numeri és a Deuteronómium könyveihez írott korai rabbinikus ma-
gyarázatok gyűjteménye, amelyeket valószínűleg az 5 . század körül szer-
kesztettek .

8 Ezekről a párbeszédekről lásd részletesen például: Gribetz, Sarit Kattan és 
Vidas, Moulie: Rabbis and Others, in Conversation, Jewish Studies Quarterly 
19 (2012) 91–103 . 

9 Fraade, Steven D .: Literary Composition and Oral Performance, in Early 
Midrashim, Oral Tradition 14 (1999) 41 . A farizeusok és a korai kereszténység 
közti vitához érdekes adalék a Szóbeli Tóra szempontjából: Jaffee, Maritn S .: 
Torah in the Mouth, Oxford University Press, Oxford, 2001 .
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sítás [torá]” (Leviticus 7,1), „Ez az arra az esetre vonatkozó utasítás 
[torá], ha egy ember meghal egy sátorban (Numeri 19,14)? (Szifrá10 
112c)

E korai rabbinikus forrás első sora a Leviticus 26,46-ból indul 
ki, ahol a „törvény, tanítás, utasítás” szavakkal egyaránt fordít-
ható torá héber szó többesszámban áll (torot) . A kreatív rabbini-
kus magyarázat ahelyett, hogy a szó kézenfekvő és egy adott, 
az égőáldozatra vonatkozó előíráscsoportra irányuló „utasítás” 
jelentésében, köznévként értelmezné a torá szót, ehelyett a Tóra – 
azaz az isteni törvény – egészére vonatkozó, egy absztrakt fogal-
mat leíró tulajdonnévként érti, az „utasítások”-ból tehát „Tórák” 
lesz . Továbbá ahelyett, hogy a torá-t puszta jogi terminusként in-
terpretálná, egy egész teológiai tételt vezet le belőle, és levonja 
a következtetést: a Leviticus 26,46 alátámasztja a Rábán Gámliel 
(és követői) által vallott nézetet, hogy a Szóbeli Tóra ugyanúgy 
az isteni kinyilatkoztatás eredménye, mint az Írott Tóra, így a 
kettő azonos autoritással rendelkezik .11 Bár számomra nem tűnik 
valószínűnek, de nem lehet kizárni annak az értelmezésnek a he-
lyességét sem, hogy Rabbi Ákivá úgy véli, „a Szóbeli Tóra soha 
nem adatott; ami Izraelnak adatott, az az autoritás az Írott Tóra 
magyarázatához” .12

Rabbi Ákivá (ben Joszef), egy kitüntetően fontos bölcs, vitába 
száll a forrásban szereplő első véleménnyel, és felhívja a figyel-
met valamire, ami első látásra puszta filológiai pontatlanságnak 
tűnik . Mivel a Tórában a „torá” szó számos esetben, és nem csak 
az égőáldozatra vonatkozóan szerepel köznévként és jogi termi-
nusként (ennek alátámasztására szolgálnak az idézetek), a Tóra 
kettős felosztását az idézett vers nem támasztja alá . 

Első megközelítésben azt gondolhatnánk, hogy Rabbi Ákivá 
a szöveg „eredeti értelmét”, vagy legalábbis szó szerinti olva-
satát akarja védeni a kibővítő értelmezéssel szemben . Azonban 
Rabbi Ákivá tanítása egészének ismeretében13 ez nagyon megle-
pő lenne, ugyanis az ő – és iskolája – hermeneutikai alapfeltétele-
zése az volt, hogy a Tóra minden egyes betűjéből indokolt lehet 
önálló, jogérvényes (tehát nem pusztán elvont elméleti lehetősé-
geket tárgyaló) törvényeket levezetni . Abraham Joshua Heschel 

10 A Szifrá a Leviticus könyvéhez írott rabbinikus magyarázatok gyűjteménye, 
amelyet Rabbi Ákivá iskolájának tulajdonítanak, és valószínűleg a 3 . század-
ban szerkesztették a nagy részét .

11 Így érti Rabbi Ákivá álláspontját például: Werman, Cana: Oral Torah vs . 
Written Torah(s): Comparing Claims to Authority, in: Fraade, Steven D . et al . 
(szerk .): Rabbinic Perspective: Rabbinic Literature and the Dead Sea Scrolls, Brill, 
Leiden, 2006, 175–197 . 

12 Lifshitz, Berachyahu: Háháláchá – ál dáát hámákom o ál dáát hákáhál, Mossad 
Bialik, Jerusalájim, 2018, 206 .

13 Számos önálló mű foglalkozott Rabbi Ákivá életével és életművével, lásd 
pl .: Nadich, Judah: Rabbi Akiba and his Contemporaries, J . Aronson, Northvale, 
N .J ., Jerusalem, 1998; Safrai, Shmuel: Rabbi Ákivá ben Joszef – chájáv umisnáto, 
Jerusálájim, 1979 .
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klasszikus művében14 Rabbi Ákivá módszerét a vele konkurens 
rabbinikus iskola módszerével összehasonlítva mutatja be . Rab-
bi Ákivá egy őt megelőzően is létező hermeneutikai iskolát kö-
vetett, és annak feltevéseit, metódusait radikalizálta . Ez az iskola 
az értelmezői szabadságnak nagyon kevés korlátot volt hajlandó 
szabni, és úgy vélte, hogy a Szentírás legapróbb részleteinek ta-
nulmányozása során lehetséges akár a Tóra egyes morfémáiból 
is jogi következtetéseket levonni . A rivális iskolát Rabbi Jismáél 
(ben Elisá)15 vezette, aki ragaszkodott a másik, szintén a 2 . szá-
zadot megelőzően is létező hermeneutikai iskola metodológiájá-
hoz, mely sokkal szigorúbb, előre megszabott – noha a modern 
kor tudományosnak elfogadott szövegértelmezési szempontjai 
szerint szintén könnyen vitatható –, többek között a kontextusra 
és a hétköznapi értelemben vett logikára támaszkodó kritériu-
mok szerint engedte csak meg a Szentírás magyarázatát .

A teológia társadalmi aspektusai felől közelítve azt mond-
hatjuk, hogy Rabbi Ákivá a Tóra-tanulás legfontosabb részének 
annak a szövegszintnek a feltárását tartotta, amely az átlagos 
olvasó szeme elől rejtve marad, és amelynek csak a kivételes 
bölcs képes a meglátására . Ezzel szemben Rabbi Jismáél megkö-
zelítése szerint a Tóra értelmezésének meg kell maradnia a ha-
gyományban járatos, hétköznapi emberi ésszel is felfogható ke-
reteken belül . A két megközelítés közötti különbséget remekül 
példázza a Babilóniai Talmud egyik szövege (Szánhedrin 50b-től 
kezdődően), mely azt tárgyalja, hogy a Tóra által előírt kivégzési 
formák közül melyik a legszigorúbb . A bölcsek a vita során meg-
tárgyalnak többek között két olyan korábbi rabbinikus szöveg-
helyet, amelyek két hasonló, egyként főbenjáró bűnnek tekintett 
cselekedetet tárgyaló tórai szöveget értelmeznek . A Leviticus 21,9 
előírja, hogyha egy papi családból származó – hajadon, még el 
nem jegyzett – lány paráznaságot követ el, akkor meg kell éget-
ni . A Deuteronómium 22,21-ben található törvény szerint, ha egy 
az apja házában élő, már eljegyzett, de a házasságot még el nem 
hált lány követ el paráznaságot, akkor őt meg kell kövezni . A 
Rabbi Ákivá által vallott hermeneutikai elv szerint, ha a tórai 
szövegben szerepel egy feleslegesnek tűnő szó, akkor annak jogi 
értelemben is lehetséges fontosságot tulajdonítani, még akkor is, 
ha egy olyan látszólag jelentéktelen szóról van szó, mint az „és” 
(amely ráadásul a héberben nem külön szó, csak egy a következő 
önálló szóhoz csatolt betű) . Rabbi Jismáél abban ugyan egyetér-
tett Rabbi Ákivával, hogy a Tórában nincsenek felesleges szavak, 
azonban az „és” meg a hozzá hasonló hétköznapi jelentésű mor-
fémák minden feleslegesnek tűnő előfordulásából nem volt haj-
landó jogi következtetéseket levonni . Amikor pedig Rabbi Ákiva 
egy felesleges „és”-re támaszkodva amellett érvelt, hogy szintén 

14 Heschel, Abraham J .: Torá min hásámájim beászpeklárijá sel hádorot, Jewish 
Theological Seminary, Jerusalem, 1995 .

15 Yadin-Israel, Azzan: Scripture as Logos: Rabbi Ishmael and the Origins of Midrash, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2004 .
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tűzhalálra ítélendő – és nem az enyhébbnek tekintett megköve-
zésre – az olyan papi családból származó nő, aki már elhálta a 
házasságát, és csak utána követett el paráznaságot, akkor Rabbi 
Jismáél kifakadt a konkurens hermeneutikai metódus ellen: „Te 
itt az »és«-eket magyarázod, és emiatt tűzhalálra ítéljünk vala-
kit?!” (bSzánhedrin 51b)

A modern olvasók nagy részének feltehetően eleve fenntar-
tásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy a Biblia bizonyos sze-
xuális normák megszegéséért halálbüntetést ír elő . Így aztán az 
erkölcsi érzéküket valószínűleg kevéssé nyugtatja meg Rabbi 
Jismáél ellenvetése, aki nem magát a halálbüntetést kifogásolta, 
hanem csak azt, hogy egy számára eleve nem meggyőző herme-
neutikai módszert olyan esetben is alkalmazzanak, amikor an-
nak következménye egy különösen sok szenvedéssel járó ítélet 
kiszabása . Noha a teljes megnyugtatással én is adós maradok, 
hiszen a bibliai korban és napjainkban elfogadott erkölcsi nor-
mák között, legalábbis egyes kérdésekben, áthidalhatatlannak 
tűnik a szakadék, azt mégis fontos leszögezni, hogy Rabbi Ákivá 
abban a megnyugtató tudatban fogalmazhatta meg álláspontját, 
hogy a Római Birodalom provinciájaként a zsidó bíróságok nem 
rendelkeztek pallosjoggal, így véleményének semmi gyakorlati 
jelentősége nem volt .16

Ha tehát biztosra vehetjük, hogy Rabbi Ákivá nem a szó sze-
rinti, és még csak nem is a szigorúan megszorított interpretációs 
szabályok közé szorított értelmezést proponálta, akkor vajon mi 
lehetett a Leviticus 26,46-hoz fűzött, a „torot” szót két, egy Írott 
és egy Szóbeli Tóraként értelmező magyarázattal kapcsolatos 
kifogásának a lényege? Úgy tűnik, Rabbi Ákivá azt a radikális 
hermeneutikai nézetet képviselhette, hogy nem elég azt monda-
ni, hogy Mózes öt könyve és annak rabbinikus magyarázata két 
külön Tóraként származik egyaránt az isteni kinyilatkoztatásból . 
Szerinte a Tóra tanulásában szakértelmet szerzett bölcs által ér-
telmezett szöveg (azaz a mózesi könyvek), és maga az értelme-
zés olyannyira ugyanannak a kinyilatkoztatásnak az eredménye, 
hogy az Írott, illetve a Szóbeli Tóra közötti éles határ meghúzása 
nem lényeges és talán nem is lehetséges .

Komoly teológiai kérdéseket vet fel nemcsak Rabbi Ákivá ra-
dikális hermeneutikai szabadságot hirdető felfogása, hanem már 

16 A további megnyugtatás és Rabbi Ákivá erkölcsi érzéke pontosabb megítél-
hetősége kedvéért teszem hozzá, hogy ő a halálbüntetés kiszabásával kap-
csolatban azon a nézeten volt, hogy ha tagja lehetett volna a Szánhedrinnek 
(a pallosjoggal rendelkező legfelsőbb bíróságnak), akkor az sosem mondott 
volna ki halálos ítéletet . De mielőtt ebből messzemenő általános következte-
téseket vonnánk le a halálbüntetés ellenzésére vonatkozóan a rabbinikus ha-
gyományban, emlékezni kell, a forrás azzal folytatódik, hogy Rábán Simon 
ben Gámliél azt mondja: „Ezek [ti . Rabbi Ákivá és a vele egyetértő bölcsek] 
is a vérontók számát szaporították volna .” (Misna, Mákot 1:10) Azaz, Rábán 
Simon ben Gámliél azon a véleményen volt, hogy a halálbüntetés szükséges, 
mert elrettentő hatással bír, és a hiánya a gyilkosságok elszaporodását ered-
ményezheti .
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a korábbi vélemény is, amely az Írott Tórát és annak későbbi ér-
telmezését ugyanazon kinyilatkoztatás részének tekinti . Hogyan 
részesülnek a különböző korok bölcsei az eredeti kinyilatkozás-
ban? Mi a garancia arra, hogy az egyes interpretációk forrása 
mindig valóban az isteni kinyilatkoztatás? Továbbá honnan le-
het tudni, hogy a különböző értelmezések ugyanannak az egyet-
len, Szináj-hegyi kinyilatkoztatásnak a részei, különösképpen, 
ha figyelembe vesszük, hogy az egyes interpretációk egymással 
gyakran szöges ellentétben állnak? Hogyan képezhetik a részét 
az eredeti kinyilatkoztatásnak olyan kérdésekre adott válaszok, 
amelyek Mózes korában fel sem vetődhettek (pl . az elektromos-
ság használata)? 

Nem tudhatjuk, hogy az ebben a formában feltett kérdésekre 
Rabbi Ákivá milyen választ adna, de hogy magának a probléma-
körnek tudatában volt az őt követő rabbinikus hagyomány, azt 
remekül példázza az alábbi talmudi szöveg:17

Rabbi Jehudá mondta Ráv nevében: Amikor Mózes felment a 
magasba, ott találta a Szentet – áldott legyen – amint a [Tórá-
ban lévő] betűkhöz koronákat illesztett. [Mózes] így szólt Előtte 
[állva]: „Világ Ura! Ki fogja vissza a kezedet [hogy odaadd a Tórát 
e koronák nélkül]?” [Isten] azt felelte [Mózesnek]: „A jövőben, sok 
nemzedék múlva, lesz egy ember, Ákivá ben Joszéf a neve, ő [a ko-
ronákon lévő] minden apró tüské[kre emlékeztető dísz]ből háláchák 
hegyeit, dombjait [tömegét] fogja tanulni.” [Mózes] azt mondta: 
„Világ Ura, mutasd meg nekem!” Azt felelte: „Térj vissza magad 
mögé!” Mózes ment és leült [Rabbi Ákivá tanházának] nyolcadik 
sora végére, és nem értette, mit beszélnek. Teljesen elgyengült. 
Amikor [Rabbi Ákivá] egy bizonyos állítást tett, a tanítványai 
azt kérdezték: „Rabbi, honnan veszed ezt?” [Rabbi Ákivá] azt fe-
lelte: „Ez egy olyan háláchá, amelyet Mózes a Szináj-hegyen ka-
pott.” Ekkor Mózes megnyugodott. (bMenáchot 29b)

A történetet elsősorban az értelmezés szabadságának kérdé-
sével kapcsolatban fogom elemezni .18 A bevezetőben szereplő 
bölcsek, Rabbi Judá és Ráv a 3 . századi Babilóniában élt ámorák 
(azaz a Misna tanításait értelmező talmudi bölcsek), tehát a szö-
veg valószínűleg a 3 . században, vagy azután keletkezett .

17 A szöveget azzal a módszerrel közlöm, amelyet napjainkban sok olyan Tal-
mud kiadásban alkalmaznak, amely célnak tekinti, hogy a talmudi szövegek 
érthetővé váljanak azok számára is, akik nem járatosak a rabbinikus szöve-
gek olvasásában . A megvastagított részek a talmudi szöveg magyarázó jegy-
zetek nélküli fordítását jelölik, a vastagítás nélkül szedett szöveg pedig az 
idézet értelmezését segítő magyarázat .

18 A történet elemzését más szempontból, lásd: Balázs Gábor: Rabbinikus idő-
utazás a kétely, a bizarr és az abszurd világába, Szombat 30 (2018 nyár), 28–
30 . Az itt következő részben felhasználtam e korábbi írásom néhány részle-
tét . Maga a történet kiemelkedő figyelmet kapott a rabbinikus irodalommal 
foglalkozó szakirodalomban, de mivel nem a Talmud-kutatás szempontjából 
elemzem a történetet, ezért a tételes felsorolástól itt eltekintek, és csak azokra 
a tanulmányokra hivatkozom, amelyek jelen írásom szempontjából fontosak .
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A cselekmény első eleme, hogy Mózes felmegy a Magasba, 
azaz a Szináj-hegyre vagy egyenesen az Égbe, hogy átvehesse 
Istentől a Tórát . Azt látja, hogy Isten nemcsak saját kezűleg – te-
kintsünk el most az antropomorfizmus teológiai problémájától 
– leírta a Tórát, hanem még annak betűire is „koronákat” rajzol 
díszítésként . (Ilyen díszek a napjaink zsinagógai használatában 
lévő tóratekercsekben is láthatóak .) Mózes meglepődik azon, 
hogy ezek a látszólag pusztán esztétikai jelentőséggel bíró rész-
letek elegendő okot adnak a Tóra-adás késleltetésére, miközben 
a hegy aljában az egész nép türelmetlenül várakozik . A tiszte-
lettudó megszólítás után egy kissé talán kevésbé tisztelettudó-
an megsürgeti a Teremtőt, aki minden sértődöttség nélkül azzal 
nyugtatja meg, hogy ezek a látszólag jelentéktelen apróságok 
egy későbbi korban elnyerik majd értelmüket, azaz jogi jelentő-
ségre tesznek szert, így igazán érdemes tovább várakozni .19 Ez a 
normatív rendre fókuszáló isteni indoklás azt sejteti, hogy Isten 
is teljesen magáévá tette azt a 2 . Szentély kora végén kialakult 
rabbinikus szemléletet, miszerint igazi (metafizikai) fontosság-
gal csak a praktikus szempontból is releváns zsidó jogi kérdések 
tanulása bír .20

Mózes, aki ezek szerint nem képes a szövegértelmezésnek 
erre a szintjére,21 azt kéri Istentől, hogy hadd láthassa, ki lesz az 
a bölcs, aki majd a Tóra minden részletét meg tudja magyarázni . 
Az isteni utasítás megfogalmazása: „Térj vissza magad mögé!”, 
némileg nehezen értelmezhető, de talán arra vonatkozik, hogy 
Mózes a saját korát követő másik korszakba – azaz időben maga 
mögé – „utazzon” . Isten a tér és az idő – tehát a történelem – 
mindenható uraként jelenik meg, aki úgy bánik az idővel „mint-
ha valami harmonika volna, melyet tetszés szerint lehet kihúzni 
és összenyomni” .22 

Mózes mintegy másfél ezer évet átugorva érkezik meg a 
Szentély lerombolása után fénykorukat élő tanaiták – azaz a Mis-
na bölcseinek – korába, és a tanházban szerényen a kezdő tanu-
lók közé, az utolsó sor végére ül le . Mózes érkezése nem kelti 

19 Az isteni válasz iróniája az, hogy Rabbi Ákivá nevében nem maradt fent 
olyan mondás, amely valóban a Tórát díszítő koronák értelmezésére épült 
volna, így valószínűleg a kifejezés jelentése: „a legapróbb részletekből is ké-
pes lesz háláchák tömegét származtatni” . Így érti a kifejezést Lifshitz (i . m . 
204, 153 . jegyzet) .

20 „A Szentély lerombolása óta, a Szent – áldott legyen – számára egyetlen hely 
maradt a világában: a háláchá négy rőfnyi területe .” (bBráchot 8a) A rabbini-
kus irodalomban a négy rőfnyi területet tekintették a személyes térnek, és 
ez a minimális tér, amire egy bölcsnek szüksége van ahhoz, hogy elférjen 
a könyveivel, és háláchát tudjon tanulni . E szemlélet szerint ez a legmaga-
sabb rendű, azaz Istenhez legközelebb vivő emberi tevékenység, valószínű-
leg azért, mert az ehhez szükséges intellektuális kiválóság célja az, hogy az 
elméleti istenszolgálatot átvigye a gyakorlatba . 

21 A talmudi szöveg óvatosabb értelmezői minden bizonnyal hozzátennék: Mó-
zes itt még nem képes erre .

22 Yerushalmi, Yosef Hayim: Záchor, Osiris Kiadó–ORZSE, Budapest, 2000, 35 . 
(A továbbiakban Yerushalmi, 2000 .)
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fel Rabbi Ákivá és tanítványai figyelmét, és ezt lehetséges úgy 
értelmezni, hogy Mózes csak egy álom vagy látomás részeként 
látja őket, tehát az „időutazás” nem történik meg valójában, ám 
ennek ellentmond a kifejezetten fizikai tevékenységekre utaló 
szóhasználat („ment, leült, visszatért”) . 

Mózes majdnem elájul, amikor azt tapasztalja, hogy másfél 
évezred elteltével az általa adott Tóra és annak rabbinikus értel-
mezése majd annyira el fog távolodni egymástól, hogy még az a 
személy sem lesz képes a kettő közötti összefüggést felfedezni, 
aki egyenesen Istentől kapta az eredeti szöveget . 

A folytatás nem kevésbé meglepő: amikor Rabbi Ákivá egy 
olyan háláchát tanít, amelynek a kapcsolatát a tórai szöveggel már 
a rabbinikus hermeneutikai módszerekben járatos saját tanítvá-
nyai sem értik, akkor a tanítványok – és nem Mózes – kérdőre 
vonják mesterüket, hogy mi a tórai alapja a tanításának . Rabbi 
Ákivá a következő választ adja: „Ez egy olyan háláchá, amelyet 
Mózes a Szináj-hegyen kapott .” 

Ez a rabbinikus jogban ismert terminus általában olyankor 
kerül elő, amikor egy létező, vagy bevezetni kívánt gyakorlat-
nak senki sem képes megtalálni a forrását a Szentírásban .23 A fo-
galom használója tehát elismeri, hogy nem tudja alátámasztani 
bibliai idézettel az álláspontját, de arra hivatkozik, hogy mivel a 
zsidó joggyakorlat egy része már Mózes korában is csak szóbe-
li hagyományként létezett, így az adott törvény igazolása a ha-
gyomány hegemónjaiba (Mózesbe és szellemi örököseibe, azaz a 
rabbikba) vetett bizalomtól függ, és nincs szükség arra, hogy az 
Írásra hivatkozzunk .

Az értelmezés szabadságának működését e forrásban reme-
kül láthatjuk: az értelmező bölcs szinte korlátlan szabadságot 
élvez az Írott Tóra magyarázatában, de ha az írott szövegben 
mégsem talál hivatkozási alapot, akkor az értelmező közösség 
által elfogadott az, ha arra hivatkozik, hogy az írott forrásokkal 
egyenértékű a csak szóban létező hagyomány is . A rabbinikus 
kultúra egyik sajátosságát, illetve a modern értelmezői közös-
ségektől való különbözőségét ez a példa kiválóan szemlélteti: a 
„Mózesnek a Szináj-hegyen szóban adott háláchá” fogalmának 
használata elfogadott a hagyomány hitelességére és a bölcsekbe 
vetett bizalomra alapozott rabbinikus társadalom hermeneutikai 
normái között, tehát ott érthető, hogy senki nem teszi fel a napja-
ink tipikus olvasója számára magától értetődően ide kívánkozó 
kérdést: „Honnan tudjuk, és miért kell elfogadnunk, hogy ez így 
igaz?” Az idézett történet bizarrságát éppen az adja, hogy eb-
ben az esetben kivételesen Mózes is jelen van, aki felállhatna és 
tiltakozhatna . Közölhetné a jelenlévőkkel, hogy mivel az előző 

23 A fogalom elemzéséhez lásd például: Hayes, Christine: Halakhah leMoshe 
miSinai in Rabbinic Sources: A Methodological Case Study, in Cohen, Shaye 
J . D . (szerk .): The Synoptic Problem in Rabbinic Literature, Brown Judaic Studies, 
Providence, R . I ., 2000, 61–118 ., illetve az ott felsorolt szakirodalmat .
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percekben éppen a kinyilatkoztatás részese volt egy másfélezer 
évvel korábbi idősíkban, így biztosan állíthatja, hogy ő nem kap-
ta meg a mondott háláchát a Szináj-hegyen . Ehelyett azonban, és 
talán ez a történet legmeglepőbb motívuma, Mózes megnyug-
szik pusztán attól a kijelentéstől, hogy tőle származik a mondott 
előírás .

Mózes e reakciójának egyik lehetséges magyarázata az, hogy 
elegendőnek és autentikusnak találja, ha másfélezer év után a 
kapcsolatot az „eredeti” és a „jelenkori” jelentésrétegek között 
csak az biztosítja, hogy ennek a kapcsolatnak a meglétét dekla-
rálják az értelmezésükben innovatív, de ugyanakkor a hagyo-
mány, valamint a közösség fenntartása iránt elkötelezett Tóra-
tudósok .

A szövegnek igazolható egy sokkal óvatosabb interpretáció-
ja is .24 A konzervativizmusáról és szigorú dogmatikai hűségéről 
ismert Artscroll Talmud-kiadás például egyszerűen azzal oldja 
fel az ellentmondást, hogy Mózes a Szináj-hegyi kinyilatkoztatás 
egy későbbi szakaszában valóban meg fogja kapni a Rabbi Ákivá 
által használt értelmezési metodológiát és az adott háláchát, te-
hát minden a történetben meglévő feszültség csak ideiglenes és 
látszólagos . Az óvatos olvasat lehetséges, ám sem Rabbi Ákivá 
hermeneutikai megközelítésének egésze, sem a történet folyta-
tása nem teszi azt valószínűvé: „[Mózes] visszatért és a Szent 
– áldott legyen – elé lépett. Azt kérdezte: »Világ Ura, van egy 
ilyen [bölcs] embered [mint Rabbi Ákivá], és Te [mégis] álta-
lam adod a Tórát?« Azt felelte: »Hallgass, ez a gondolatom tá-
madt.«” (bMenáchot 29b)

A történet folytatása a merészebb olvasat szerint arról tanús-
kodik, hogy Mózes elfogadja jogos örökösének Rabbi Ákivát, 
noha a kinyilatkoztatás során ténylegesen – azaz ugyanabban 
az értelemben, ahogy a nevével jelzett öt könyvet megkapta 
– nem kapta meg Istentől sem Rabbi Ákivá értelmezési metó-
dusát, sem pedig azt a konkrét háláchát, amelyet a Rabbi Ákivá 
tanházában tett látogatása alatt neki tulajdonítottak . Ha Mózes 
inautentikusnak tartaná a Tóra szövegének a Rabbi Ákivá által 
tanított értelmezését (amelyet ő maga nem értett meg), vagy jog-
talannak tartaná a kijelentést, hogy a szentírási alapot nélkülö-
ző magyarázat tőle, azaz Mózestől származik, akkor bizonyára 
nem kérdezné Istentől, hogy „Világ Ura, van egy ilyen ember, és 
mégis általam adod a Tórát?” Ha viszont valóban a szó szoros 
értelmében véve megkapná Istentől a későbbiek során a kulcsot 
a rabbinikus hermeneutikához és a mondott háláchát, akkor Is-
tennek nem elhallgattatni kellett volna Mózest az isteni bölcses-
ség ember számára való felfoghatatlanságára való hivatkozással, 

24 Yerushalmi (i . m . 37) már idézett művében például úgy véli, hogy csak arról 
van szó, hogy a talmudi bölcsek „képesek voltak, hogy békében fenntart-
sanak olyan történeti ellentmondásokat is, amelyeket mi elviselhetetlennek 
találnánk” .
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hanem felelhette volna azt, hogy: „Ne aggódj, ha befejeztem a 
sormintát, mindjárt mondom a többit is szóban .”25

Aki elfogadja helyesnek azt a feltevést, hogy Rabbi Ákivá 
hermeneutikai tanítása valóban tagadta az Írott és a Szóbeli Tóra 
(azaz az eredeti és az értelmezés) éles szétválasztásának lehető-
ségét, annak számára feltárul a történetnek egy további, stílusá-
ban ironikus, tartalmában politikai jelentésrétege is . 

Könnyen az a benyomásunk támadhat, hogy a talmudi szö-
veg meglepően gunyorosan kezeli Mózest, hiszen „minden pró-
féták atyja” – ahogy őt a zsidó hagyományban gyakran nevezik 
– kétszeresen is intellektuális kudarcot vall . Először Rabbi Ákivá 
tanházában bizonyul értetlennek, majd Isten előtt .26 Nem zár-
ható ki éppenséggel annak a lehetősége sem, hogy Rabbi Ákivá 
hermeneutikai megközelítését a későbbi nemzedékekben is csak 
fenntartásokkal fogadták el . A kettős mindkét tagja, Mózes és 
Rabbi Ákivá felé szintúgy irányuló irónia oka az lehet, hogy a 
3 . századi rabbik számára Rabbi Ákivá módszerének térnyerése 
egyfelől már megkérdőjelezhetetlen tény volt, ezért ironikusan 
próbálták ábrázolni a Mózes alakjával jelképezett vitapartne-
reiket, akik szerint az értelmezés határait az szabja meg, hogy 
a mózesi Tóra mégiscsak az Írott Tan (azaz a Szóbeli Tan böl-
csei értelmezésének határt szab az írott szó) .27 Aki így gondol-
ja – mondhatják Rabbi Ákivá későbbi követői –, nemcsak, hogy 
a rabbinikus hagyomány lényegét nem érti, de még Isten előtt 
is megszégyenül „okoskodásával” . Ez magyarázza Mózes el-
hallgattatását az első isteni válasszal . Ugyanakkor úgy tűnik, a 
3 . századi bölcsek Rabbi Ákivát is ironikusan kezelték, hiszen 
a korlátlan hermeneutikai szabadság feltételezése – is – parado-
xonokhoz vezethet .28 Talán ilyen, a rabbinikus öniróniával játszó 
paradoxon a történet legvége is: 

25 Az óvatos olvasat hívei erre felelhetik azt, hogy az isteni válasz arra vonatko-
zik, hogy Mózesnek csak azt kell elfogadnia kérdés nélkül, hogy Isten abban 
a sorrendben adja a kinyilatkoztatás részleteit, ahogy Neki tetszik, de a ké-
sőbbiek során majd valóban ismerteti Mózessel a történet ebben a fázisában 
még hiányzó tudásszeleteket . Számomra ez az olvasat nem tűnik meggyőző-
nek .

26 A próféciában megrendelt, és az értelmezői szerepben megnövekedett bi-
zalom bizonyítékát látja a történetben például: Yadin-Israel, Azzan: Bavli 
Menahot 29b and the Diminution of the Prophets, Journal of Ancient Judaism 5 
(2014) 88–105 .

27 Így érti a történet konklúzióját például Furstenberg, Yair: The Agon with 
Moses and Homer: Rabbinic Midrash and the Second Sophistic, in Niehoff, 
Maren (szerk .): Homer and the Bible in the Eyes of Ancient Interpreters, Brill, 
Leiden, 2012, 311 . Az ő olvasata azonban különbözik az enyémtől abban, 
hogy szerinte ez a történet a Szóbeli Tan egyértelmű fölényét mutatja az 
Írott Tórával szemben, míg szerintem e történet is csak Rabbi Ákivának azt 
a – Furstenberg által is elfogadott (lásd uo . 309–310) – tanítást támasztja alá, 
hogy a Tóra kettős felosztása nem feltétlenül szükséges .

28 Ilyen többszörösen ironikus, nem személyeket, hanem attitűdöket kifigurázó 
menniposzi szatíraként értelmezi Boyarin a történetet . Lásd: Boyarin, Daniel: 
Socrates and the Fat Rabbis, University of Chicago Press, Chicago 2009, 232–
235 .
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[Mózes] azt mondta: „Megmutattad nekem [Rabbi Ákivá] Tó-
ráját, mutasd meg a jutalmát [is]!” [Isten] azt mondta: „Térj visz-
sza magad mögé!” Visszatért maga mögé, és látta, hogy a pia-
con árulják [Rabbi Ákivá] húsát [miután a rómaiak kínhalálra ítélték, 
kivégezték és még a holttestét is meggyalázták]. [Mózes] azt mondta: 
„Világ Ura – ez a Tóra és ez a jutalma?” [Isten] azt felelte: „Hall-
gass, ez a gondolatom támadt.” (bMenáchot 29b)

A szöveg itt már-már blaszfemikusan merésszé válik, hiszen 
akár úgy is érthető, hogy Mózest jóindulatú, szerény személynek 
mutatja be, akinek van is mire szerénynek lennie, hiszen emberi 
és isteni szempontból is korlátozottak az értelmi képességei . Rab-
bi Ákivá pedig a legélesebb elme ugyan, ha elméleti kérdésekről 
van szó, de a gyakorlati bölcsességben szintén kudarcot vall, hi-
szen balsorsát annak köszönheti, hogy nem volt képes felismerni 
a történelmi realitást, és a rómaiak elleni felkelés mellé állt . Sőt, 
az az olvasat is lehetséges, ha nem is tűnik nagyon valószínűnek, 
hogy Isten arra a kérdésre, „Hogyan lehet igazságos egy ekkora 
tudós kínhalálát megengedni?”, azt feleli: Rabbi Ákivá korlátlan 
hermeneutikai szabadságot hirdető módszere már nem is Tóra, 
ezért valóban ez a megérdemelt „jutalma” .29 Akárhogy is legyen, 
a blaszfémia határát súrolja a történet harmadik főszereplőjének, 
Istennek az ábrázolása is, aki e szöveg alapján nem egykönnyen 
értelmezhető a világ szerető, végtelen kegyelmű, igazságos urá-
nak . Ha a rabbinikus világszemlélet Rabbi Ákivát követő kor-
szakának (legalább egyik) csoportjáról el tudjuk fogadni, hogy 
időnként megengedte magának a nagy elődökkel szembeni iró-
niát, sőt a legmerészebb teológiai paradoxonok sem álltak tőle 
távol, akkor úgy tűnhet, hogy bár ez az iskola látta a – szinte 
– korlátlan hermeneutikai szabadság igénylésének előnyeit, de 
mégis ragaszkodott annak korlátozásához . A történet vége sze-
rint ugyanis mégiscsak az a Mózes jár jobban, aki el tudja fogad-
ni a saját értelmének korlátait, majd mindenki – beleértve ebbe 
Rabbi Ákivá iskoláját is – által tisztelt prófétaként nyugodt öreg-
ségben, küldetését betöltve hal meg, szemben Rabbi Ákivával, 
aki szörnyű megaláztatások közepette kínhalállal, egy elbukott 
és az egész zsidó népre sok szenvedést hozó felkelés támogató-
jaként fejezi be életét .

Kortárs asszociációk az interpretáció határairól

Az interpretáció szabadságáról folytatott ókori zsidó vita a kor-
társ olvasónak könnyen eszébe juttatja a posztmodern korban a 
szövegértelmezésről folytatott vitákat .30 Az alábbi rövid kiegé-
29 Ebbe az irányba mutat a Lifshitz (i . m . 204, 156 . jegyzet) által felhozott egyik 

értelmezés .
30 Posztmodern asszociációkkal tárgyalja a talmudi történetet például: Ed-

wards, Laurence L .: Rabbi Akiba’s Crowns: Postmodern Discourse and the 
Cost of Rabbinic Reading, Judaism 49 (2000) 417–35 .
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szítést azért tartom szükségesnem írásomhoz fűzni, mert köny-
nyen elképzelhetőnek tartom, hogy a fenti viszonylag rövid és 
részleges elemzés alapján az a látszat alakulhat ki, mintha Rabbi 
Ákivá egytértett volna bizonyos posztmodern hermeneutikai te-
óriákkal .

Rabbi Ákivá hermeneutikai megközelítéséről például köny-
nyű Richard Rortynak Umberto Ecóval szemben megfogalma-
zott álláspontjára asszociálni .31 Remélem nem fogom igazság-
talanul leegyszerűsíteni Rorty álláspontját, ha Eco-kritikájából 
megpróbálom röviden kiemelni azt a két pontot, amelyek a leg-
inkább relevánsnak tűnhetnek a Rabbi Ákivának tulajdonított 
hermeneutikai megközelítéssel kapcsolatban .

1. A szövegek koherenciája és valós jelentése

Rorty szerint minden interpretáció egyben használat is, így Eco 
téved, amikor megkülönbözteti a szövegek interpretációját azok 
használatától . Rorty – Stanley Fish-sel egyetértésben32 – úgy véli, 
egy vizsgált műben esetlegesen felfedezett formai vagy gondola-
ti egység mindig az értelmező kreativitásáról és sosem az eredeti 
mű „valós jelentéséről” tanúskodik, hiszen a szövegeknek – sem-
milyen szövegnek – nincs valós jelentése; a jelentést az értelmező 
hozza létre saját tudatos vagy tudattalan preferenciáinak megfe-
lelően .33 Egy szöveg koherenciája vagy jelentése nem létezik az 
értelmezés folyamatát megelőzően, és a koherencia vagy a jelen-
tés csak annyit jelent, hogy egy értelmező el tudja mondani a vé-
leményét a szövegről, olyan módon, hogy azt más szövegekkel, 
benyomásokkal összekapcsolja . A koherencia vagy a jelentés te-
hát csak a szöveg egy lehetséges funkciója .34

2. Az olvasatok közötti különbség

Egy szöveg olvasása mindössze annyit jelent, hogy egy szöveget 
más szövegek, emberek, obszessziók, információdarabkák tük-
rében olvasunk, és az várjuk, hogy „meglássuk, mi történik” .35 
Az egyes olvasatok tehát – legalábbis abszolút értelemben – nem 
hierarchizálhatóak, nincs jobb és rosszabb, valódi szakértelemről 
vagy annak hiányáról tanúskodó interpretáció, hanem legfeljebb 

31 A vita meglehetősen jól ismert, és teljes egészében olvasható: Eco, Umberto: 
Interpretation and Overinterpretation, Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan 
Culler, Christine Brook-Rose (szerk .): Stefan Collini, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1992 . A vita magyar nyelvű összefoglalója és egyes részei-
nek fordítása megtalálható: Helikon Irodalomtudományi Szemle 41, 2001, 490–549 . 

32 Fish, Stanley: How ordinary is ordinary language?, New Literary History 5, 
1973, 48 .

33 Rorty, Richard: The pragmatist’s progress, in Eco, 1992, 100–101 .
34 Uo . 97–98 .
35 Uo . 105 .
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csak rokon- vagy ellenszenves értelmezés létezik . Igaz, Rorty ez-
zel nem a teljes relativizmus álláspontját akarja védeni, hanem 
csak azt, hogy nincs olyan értelmezés, amely ne lenne „pragma-
tikus”, abban az értelemben, hogy egy adott kontextusban kerül 
felhasználásra . Továbbá, tudtommal Rorty sosem állította, hogy 
minden interpretáció egyenlő értékű lenne egymással, ám ezzel 
együtt, a szövegek természetéről vallott álláspontjával egy olyan 
világképet tűnik támogatni, amely szerint minden – intellektuá-
lis, társadalmi és politikai hierarchia – valójában csak fikció, és 
végletesen szubjektív (ami nem meglepő, hiszen Rorty és az ál-
tala képviselt pragmatizmus szerint az egyetlen objektív igazság 
az, hogy nincs kontextustól független, „objektív” igazság) . 

Rabbi Ákivá és a posztmodern olvasatok

Rabbi Ákivá interpretációs alapelvei csak látszatra hasonlítanak 
a Rorty által javasolt „csalóka”36 hermeneutikai „everything goes”-
hoz . Rabbi Ákivá hermeneutikai világnézete valójában szigorú 
ontológiai, társadalmi és intellektuális hierarchia létét feltételezi . 
Az általa hirdetett radikális hermeneutikai szabadság nem min-
den szövegre, hanem kizárólag a Tóra szövegére vonatkozik . A 
Tórának valóban lehetséges végtelen számú helyes értelmezése, 
de ez kizárólag a Tóra ontológiai státuszának, és nem minden 
szöveg közös természetének köszönhető . A Tóra a végtelen böl-
csességű Isten szava, amely a maga teljességében és tökéletes-
ségében lefordíthatatlan . Az Izrael népe által megkapott Tóra, 
Rabbi Ákivá szerint, a lehető legjobb, de isteni értelemben véve 
mégis tökéletlen megoldás: az isteni szó emberi nyelvre, konk-
rétan héberre fordítása . Ez az egyedüli olyan szöveg, amelynek 
épp a forrásából – azaz a Végtelen Istenből – fakadóan, sosem 
lehet kimeríteni a helyes interpretációit . Ráadásul Rabbi Ákivá 
szerint abból, hogy a Tórának korlátlan számú helyes értelme-
zése lehetséges, egyáltalán nem következik, hogy minden értel-
mezés helyes lenne . Nemcsak azért, mert az a gondolat, hogy 
a szakértői és a laikus interpretáció értéke közötti különbséget 
eltöröljük, és ezzel az ignoramus és a tudós olvasata között egyen-
36 Két okból „csalóka” ez az „everything goes”, hiszen egyrészt, ahogy Rorty 

kritikusai ezt gyakran rögtön észreveszik: „Érdekes paradoxon, hogy míg a 
»valódi jelentés«, az »igaz értelem« keresése ellen szól, önmagát (és pragma-
tista társait) az egyedüli igazság (miszerint nincs végső igazság) birtokosa-
ként tünteti fel .” (Kappanyos András: Interpretálás és túlinterpretálás, Heli-
kon 47 [2001] 353 .) Másrészt pedig azért csalóka, mert, ahogy ezt a vita során 
Jonathat Culler kiemelte, Fish és Rorty szakmai felemelkedésének szerves 
része volt, hogy korábbi szerzők tévedéseit, és az általuk írott téves értelme-
zéseket kritizálták, egészen addig, amíg saját maguk nem kerültek kiemelt 
egyetemi pozíciókba . Hatalmi pozícióba jutva viszont azt az álláspontot kép-
viselték, hogy minden álláspont egyformán védhető, így lényegében meg-
kérdőjelezték, hogy lehetséges-e valós szakmai kritikával illetni őket . (Eco, 
i . m . 118–120 .) Culler kritikája persze inkább erkölcsi jellegű, Rorty és Fish 
állításának igazságértékét nem befolyásolja .
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lőséget teremtsünk, valószínűleg egyszerre ostoba és nevetséges 
javaslatnak tűnt volna számára, hanem azért is, mert még a kü-
lönböző szakértői interpretációk között is ragaszkodott a helyes 
és helytelen értelmezés közti distinkció megőrzéséhez . Éppen 
ezért vélte úgy, hogy a saját értelmezése az, amelyik helyes, és 
normatív szempontból minden zsidóra nézve kötelező, szemben 
az általa is mélyen tisztelt Rabbi Jismáel interpretációjával .37

Rabbi Ákivá, noha azt gondolta, hogy végtelen számú jelen-
tése lehet a Tórának, de ugyanakkor azt nem gondolta, hogy bár-
mit jelenthet . Minden olyan jelentést, amely gyakorlati szinten is 
szembement saját kora elfogadott vallásjogi gyakorlatával vagy 
akár teológiai meggyőződésével, Rabbi Ákivá helytelen jelentés-
nek tartott, hitt tehát az „eretnekség” fogalmában, azaz abban, 
hogy létezhet nemcsak téves (kevésbé meggyőző, kevésbé ro-
konszenves stb .), hanem kifejezetten bűnösen rossz értelmezése 
is a Tórának .38 

Ha tehát megpróbálunk közelebbi párhuzamot keresni Rab-
bi Ákivá és a modern hermeneutikai nézetek között, akkor Eco 
álláspontjához inkább tűnik hasonlónak az övé, mint Rortyéhoz, 
bár azonosságról természetesen nincs szó . Rabbi Ákivá bizonyá-
ra egyetértett volna Ecóval abban, hogy egyáltalán nem köny-
nyű megválaszolni a kérdést: egy adott interpretáció jó-e vagy 
rossz, de mégis lehetséges olyan kritériumokat megszabni, ame-
lyek fennállásakor ki lehet jelenteni, hogy egy adott interpretáció 
helytelen, vagy túl messzire megy, tehát nem igaz, hogy „minden 
mehet” .39 Noha a klasszikus zsidó hagyományban valószínűleg 
Rabbi Ákivá és tanítványai voltak az interpretáció szabadságá-
nak legradikálisabb képviselői, de az ő szabadságértelmezésük 
sem a korlátlan szabadságot hirdette . A modern olvasónak ter-
mészetesen lehetősége van úgy használni Rabbi Ákivá herme-
neutikai tanítását, hogy az alátámassza a relativizáló igazságfel-
fogásokat, de ennek ára az lesz, hogy a rabbinikus szövegeket 
saját történelmi és teológiai kontextusukból kiragadva fogjuk 
olvasni .40

37 Ezen a ponton viszont Rabbi Ákivá „relativizmusára” is igaznak tűnik a ko-
rábban már említett kritika Rorty „everything goes”-ának következetlenségé-
vel szemben .

38 Rabbi Ákivá az eretnekek könyveiről beszél – ami valószínűleg a 2 . Szentély 
korának a rabbik által nem kanonizált zsidó irodalmát jelenti, és úgy véli, 
hogy aki azokat olvassa, annak nincs része az eljövendő világban (azaz ke-
resztény szóhasználattal élve: „nem üdvözül” . (Misna, Szánhedrin 10:1)

39 Eco, i . m . 144 .
40 Rorty valószínűleg erre azt mondaná, hogy „Kit érdekel a történelmi kontex-

tus, hiszen az is csak egyike a lehetséges kontexusoknak?!” Legalább ebben 
azonban bátran lehetünk Rorty tanítványai, és felelhetjük rá azt: „Kit érde-
kel, hogy Rorty mit mond, hiszen ez is csak egyike az egyformán érvényes 
vagy egyformán érvénytelen véleményeknek, amelyek semmit sem tükröz-
nek személyes preferenciákon kívül?!” És ezzel maga Rorty sem vitatkozna .
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Uri Asaf

Rasi, az exegéta szabadsága

1. A könyvnyomtatás az exegézis segítségére jön

A Biblia két korai, nyomtatott kiadása, a latin nyelvű Latina cum 
Glossa Ordinaria és a héber nyelven megjelent Mikraot Gdolot 
(Nagy Rabbinikus Biblia) kitűnik egy fontos közös tényezőjével: 
a biblia szövegét, mellette vagy a szövegbe ágyazva, kommen-
tárok kísérik . A latin Bibliát 1480-ban Strasbourgban nyomtat-
ták, a héber Bibliát pedig 1516-ban, Velencében, Daniel Bomberg 
nyomdájában . A másik, említésre méltó közös a két Biblia között, 
hogy a szövegbe beültetett magyarázatok mindkét könyvben 
közel azonos időből (11–12 . század) erednek, így Anselmus és 
Gilbertus glosszái a latin Bibliában, valamint Rasi magyarázatai 
a héber Bibliában közel egyidősek . A könyvnyomtatás felfede-
zése előtt a fontosabb héber bibliamagyarázatok általában külön 
kéziratként készültek, tehát önálló „könyv” státuszával rendel-
keztek . 

A könyvnyomtatás új technikája révén a Biblia szövege és az 
exegéták írásai egy oldalra kerülhettek, és többé nem kellett egy-
szerre több helyről böngészni őket . Ma egy modern nagy rabbi-
nikus Biblia oldala úgy néz ki, mint egy faág, amelyen sok fészek 
díszeleg . Középen van a Biblia nagybetűs szövege, ettől jobbra 
a zsidó exegétánk, Rasi (1040–1105) áll, balra az arámi nyelvű 
fordítás, és ha még szorítanak helyet, kettő vagy három további 
bibliakommentár is felkerül .

Rasi nevét héberül (רש”י) bárhol a világon ismerik . Ehhez a 
névhez fűződik a Tóra és a Talmud1 ezer év óta ismeretes értel-
mezése,2 amely nélkül nehéz elképzelni a zsidó bibliai bölcsele-

1 A Tóra Mózes öt könyve, a Talmud a Tórát és a Biblia könyveit követő szóbeli 
hagyomány részletes gyűjteménye . 

2 Más híres exegéták: Rambam (Maimonidesz), Nahmanidesz (Ramban), 
Rasbam (Rasi unokája) és Ibn Ezra .
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tet . Rasi teljes neve Rabbi Slomo Jicháki .3 Másik, kevésbé ismert 
neve Slomo Járhi, emlékeztetve, hogy a család a dél-franciaor-
szági Lunel nevű városból származik .4 Rasi rabbi volt, a bölcsele-
ti hagyomány ismerője, magyarázója, idegen szóval exegéta . Aki 
a Héber Bibliát vagy a Talmudot tanulmányozza, Rasi magyará-
zatai nélkül egy lépést sem tehet . 

Az ortodox, hagyományos zsidó iskolákban többek között 
Rasi szövegein tanul a fiúgyermek olvasni, ötéves korától . A 
nagy rabbinikus Bibliában (Mikraot Gdolot)5 a Rasi-féle kom-
mentár az ún . Rasi-írás betűivel van szedve, amely a 15 . század 
óta került használatba . A Rasi-írás az ún . „szögletes” héber be-
tűk kurzív változata .

Rasi életéről keveset tudunk . A franciaországi Champagne 
tartományban lévő Troyes városában született, feltehetően 1040-
ben, és meghalt ugyanitt 1105-ben . Három lánygyermeke szü-
letett, az egyiktől (Jocheved) két híres bölcs rabbi is származik, 
Rasbam és Rábénu Tám . 

Rasi a Rajna menti Mainzban, majd Wormsban is tanított . 
Megélhetését a szőlő és borkészítés biztosította, amit a zsidók a 
római idők óta, a hazájukká vált Gallia földjén is műveltek . A 
rabbinikus iskolákban ingyen tanultak és ingyen tanítottak, az 
ifjú tudósoknak saját maguknak kellett gondoskodni a megélhe-
tésükről . 

Rasi valamelyik talmud kommentárjából kiderül, nem volt 
kedvére való az, ahogy rabbi társai a Tórát Troyes-ban tanították 
és értelmezték . Harminc évesen már kész volt a Tóra saját, teljes 
kommentárjával . Ezután Troyes -ból a Rajna menti Mainzba köl-
tözött, később Worms-ba .

Kiváló exegétának lenni kiváltság, a kiválasztottak privilégi-
uma . Rasi isteni kiválasztott, az első, örökké tisztelt és követett 
a bibliamagyarázók között . Szabadon úszik a hatalmas biblikus 
irodalom tengerében . Az új és az újabb exegéták „szabad verse-
nye” soha nem ér véget . A régi exegéták magyarázatait mások, 
újabb exegéták magyarázzák és így születik az ún . szuperkom-
mentár . Ilyenek például Nehama Leibowitz (1905–1997) a Tórá-
hoz írt szuperkommentárjai, amelyeken eddig már három nem-
zedék nevelkedett Izraelben . 

3 Magyarul: Rabbi Salamon Izsák fia .
4 Jarhi (héberül) megfelel a Lunelnek .
5 Mikraot Gdolot: Nagy Biblia, biblikus szöveggyűjtemény . A hagyományos 

szerkesztésben az alapszöveget körülveszik a kommentárok, köztük első he-
lyen áll a Rasi-féle magyarázat és az arámi nyelvű fordítás .
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2. Példák Rasi ismertebb magyarázataiból 
(idézet és kommentár)

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet...” (Ter 1,1)6

Rabbi Jichák azt kérdi: nem úgy kellett volna kezdődni a Tó-
rának, hogy „ez a hónap legyen számotokra a hónapok között az 
első”? Mivel ez az első parancsolat, amelyet Izrael népe kapott . 
De akkor miért kezdődik azzal, hogy „Kezdetben teremtette”? 
Azért, hogy megmutassa a Teremtő hatalmát, miszerint az orszá-
got (Izraelt) a pogányoknak is adhatta volna . És ha a világ nem-
zetei számonkérik Izraeltől (mondván): ti tolvajok, rablók, elfog-
laltátok hét kánaánita nép földjét? Erre ezt feleljétek: az egész 
föld a Szentté, Neve áldott legyen . Ő az, aki teremtette, és annak 
adta, akinek akarta . Mivel ezt akarta, nekik adta elsőnek, akarata 
szerint (a kánaánitáknak), és mikor később úgy akarta, el is vette 
tőlük és nekünk adta . 

„És látta Isten, hogy jó a világosság (fény), és elválasztotta Isten a 
világosságot a sötétségtől.” (Ter 1,4)

Itt is az Ágádá7 kijelentéseire kell támaszkodnunk: (Isten) lát-
ta, hogy a gonoszak nem érdemlik meg a fényt, ezért különvá-
lasztotta azt, és megőrizte az eljövendő világ jámborai számára 
(ld . Hágigá 12a) . Egyszerű értelme szerint így is magyarázhat-
juk: Látta, hogy jó, és nem akarta, hogy világosság és sötétség 
együttes léte zavart okozzon, azért az egyik működését a nappal-
ra helyezte, a másikét pedig az éjszakára (ld . Genezis Raba, 3,6) .

„És mondta Isten: Alkossunk embert, képünkre, hasonlatosságunk 
szerint…” (Ter 1,26)

„Alkossunk embert” (a)
Ebből tanultak ők (a rabbik) a Szent, áldott legyen,8 jámborsá-

gára nézve, mivel az ember, lévén az angyal hasonmása, az an-
gyalok irigykedhetnek az emberre, ezért Ő velük is tanácskozott . 
(Ld . „alkossunk”: többes szám első személyben) . És amikor a ki-
rályokat megítéli, hasonlóképpen tanácskozik az isteni tanácsá-
val . Ezt tanultuk Ákháb esetében, akiről Micha ezt mondta (1Kir 
22,19): „Láttam az Urat, ahogy a trónján ül, és az egek hadai ve-
szik körül a jobbján és a balján .” Vajon Istennek van jobb és bal 
oldala? Ez azt jelenti, hogy egyesek a jobb oldalán álltak, a vád 
alatt állónak érdekében, és mások a balján, hogy megvádolják . 
Hasonlóan olvassuk Dánielnél (4,14): „A tárgyalás az őrök hatá-
rozata szerint történik, és az Ítélet a Szent, áldott legyen, szava 
szerint .” Itt Ő szintén tanácskozott az égi tanáccsal és engedé-

6 A bibliai szemelvények a kétnyelvű IMIT Bibliából valók . A cikkben szereplő 
RASI-idézetek a szerző fordításai héberből a SEFARIA (biblia könyvtár) on-
line alapján .

7 Ágádá: utalás a Talmud, illetve Midrás irodalmának legendaszerű részeire .
8 A Szent, áldott legyen: Isten talmudi megnevezése .



lyüket kérte, mondván: „Az égben vannak, akik hozzám hason-
lók, de ha a Földön nem lesznek hozzám hasonló teremtmények, 
irigység fog ébredni azok között, akiket én teremtettem .”

„Alkossunk embert” (b)
Annak ellenére, hogy ők nem segédkeztek Neki az ember te-

remtésében, a többesszám használata okot ad az eretnekeknek, 
és a versben mégse mond le a Teremtő a jámborság elveiről, mi-
szerint a nagyobbnak is tanácskoznia kell, és engedélyhez folya-
modnia a kisebbtől, mert ha így szólna az Írás: „Embert alkotok”, 
abból nem tudnánk, hogy a tanácsához szól vagy saját magához . 
Hogy az eretnekeket elutasítsa, a következő versben már így fo-
galmaz: „És Isten teremtette az embert”, és nem így: „és ők te-
remtették” .

„Akkor monda az ember: Ez már csont a csontjaimból és hús a hú-
somból, azért neveztessék némbernek, mert az emberből vétetett ez.” 
(Ter 2,23)

Az ember meghágott minden barmot és állatot, és nem talált 
kielégülést, csak végre, Évában . 

„Vedd csak fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot és menj a 
Mórija földjére és hozd őt égőáldozatul a hegyek egyikén, melyet majd 
mondok neked.” (Ter 22,4)

Azt nem mondta neki, hogy vágd le, mivel a Szent, áldott le-
gyen, nem kívánta, hogy levágják, hanem csak azt, hogy vigye 
fel arra a hegyre, ahogy az égőáldozatokkal szokás, és miután 
felvitte, azt monda neki, hogy vigye le .”

„Most tudom, hogy istenfélő vagy és nem vontad meg fiadat, az 
egyetlenedet, tőlem.” (Ter 22,12)

Rabbi Ábá azt mondta, Ábrahám azt mondta Istennek: „Pa-
naszkodni fogok előtted .” Egy korábbi alkalommal azt mondtad 
nekem: a magod majd Izsákban neveztetik, és aztán ezt mondod: 
„vedd a fiadat”, majd azt mondod nekem: „Ne emeld kezed a fi-
úra!” A Szent, áldott legyen, azt mondta neki: „A frigyemet nem 
szegem meg, nem változtatom meg azt, ami elhagyta a számat .” 
Mikor azt mondtam neked: „vedd a fiadat”, nem változtattam 
meg szavaimat, amelyek ajkaimat elhagyták, sem ígéretemet, 
hogy leszármazottaid majd Izsákot követik . Nem mondtam ne-
ked, vágd le őt, hanem hozd fel a hegyre . Te felhoztad őt, most 
pedig vidd le őt .

„Jákob szerette Ráchelt: és ezért így válaszolt, »szolgálni foglak hét 
évig a kisebbik lányodért, Ráchelért«.” (Ter 29,18)

Minek részletezte annyit? Mivel Jákob tudta, hogy Lábán 
megrögzött hazudozó . Azt mondta neki: „Szolgálok Ráchelért, 
de ha azt mondod nekem, hogy egy másik Ráchelről beszéltünk, 
az utcáról, legyek pontos: a te lányodért . És ha azt mondod, hogy 
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Leára változtatod a nevét, Leát pedig Ráchelra, hadd mondjam 
meg azonnal: a te fiatal lányodért, a legfiatalabbikért .” De (Rasi 
hozzáteszi): Lábán mégis becsapta őt .

„Azt mondta (az angyal): A neved nem lesz többé Jákob, hanem Iz-
rael, emberrel és Istennel küzdöttél és győztél.” (Ter 32,29)

(Neved) Nem lesz többé Jákob, mert áldásodat nem csalással 
nyerted el, hanem méltósággal .9

„És látta Izrael József fiait, és azt kérdezte: kik ezek?” (Ter 48,8)
Próbálta áldását adni, de a Sechina10 nem engedte, mert 

Jeroboam és Achab születik Efráimtól, s Jehu és a fiai Menásétól .11

 9 Jákob neve a követés igéből származtatható, mert a születése során ikertest-
vérét Ézsaut követte .

10 Sechina Isten megjelenítése .
11 Efráim és Menáse József két fia .
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Deák Dániel

Felszabadítás, szövetség és szabadság

A szabadság a legtöbb ember 
számára fontos, de nem alapvető érték . Hasonlóképpen láthat-
juk ezt keresztény nézőpontból, hiszen a hívőt elsősorban az üd-
vösségszerzés lehetősége foglalkoztatja . A keresztény tanításban 
a szabadság alárendelt jelentőségű az igazság és igazságosság 
kérdéseihez képest is . Az alábbiakban a keresztény szabadság 
kényes kérdését járjuk körül . 

Az igazság-kényszer hálójában 

A szabadság eszméje keresztény kontextusban az igazság fogal-
mához, pontosabban az igazság megismeréséhez van kötve . Ezt 
fejezi ki aforisztikus tömörséggel a János evangéliumából vett 
ige: „veritas vos liberabit”, azaz „az igazság tesz benneteket sza-
baddá” (Jn 8,32) . Ekkor viszont rögtön beleütközünk abba a fo-
gas kérdésbe, hogy mekkora tér nyílik a szabadság gyakorlására 
a hitigazság kizárólagosságának tükrében .

Az evangélium fényében egyazon érme két oldaláról van szó, 
igazság és szabadság ugyanis a kinyilatkoztatásban ugyanazt 
jelenti, csak az egyik nézőpontból ez, a másikból az tűnik elő . 
A keresztény egyházak gyakorlatában azonban az evangéliumi 
igazság hirdetése és a szabadság gyakorlata sokszor igen távol 
kerülnek egymástól . A kérdés ezek után a hívő szemszögéből 
nézve az, hogy az evangéliumi igazság mennyiben tud megvaló-
sulni, mert ha nem, a szabadság is elvész . 

Ha éppen az egyedül üdvözítő igazság az, amelynek birtoká-
ban szabadok lehetünk, akkor felmerül a kérdés, ugyan miben 
is mutatkozik meg a krisztushívők szabadsága . Erre teológiai 
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szempontból a legkézenfekvőbb válasz az, hogy Krisztus a ben-
ne hívőket megváltotta az áteredő bűn rabságából . A mindenna-
pi életben az lehet szabad, aki hite által megszabadulhat vétkei 
fogságából . 

Tévedéseinket és botlásainkat ugyan magunkkal hordozzuk, 
a való életben mégis számtalan választási lehetőség nyílik meg, 
vagyis a szabad akarat teret nyerhet . A teremtő energia forrása a 
keresztény hit szerint az, hogy a Teremtőhöz hasonlónak terem-
tettünk . A szabadság szociológiailag értelmezhető korlátját nem 
a bűn rabsága jelenti, mert abból időlegesen bár, de kiszabadul-
hatunk, hanem az autokratikus hatalomgyakorlás egyházon be-
lül és kívül egy kizárólagos igazság hirdetése jegyében . 

Kiterjeszthető az igazság-központú szabadság gondolata az-
zal, hogy a keresztények felszabadulhatnak a kiüresedett vallási 
előírásokban megtestesülő törvény formalizmusa alól . Pál apos-
tol igazságra vonatkozó állításának éle (vö . Hab 2,4; Gal 3,11) 
persze nemcsak az üres farizeusság ellen fordítható, hanem a ke-
resztény egyházakban sokszor megtapasztalt lélektelen törvény-
kezés ellen is . Fontos körülmény az is, hogy a názáreti mester a 
szabadulásra irányuló örömhírt a szegényeknek és elnyomottak-
nak hirdeti meg (Iz 61,1; Lk 4,18) . Ebből a felszabadítás-teológia 
képviselői arra következtetnek, hogy Jézus elsődleges választása 
a szegényekre esik, vagyis ők az első meghívottak a mennyei ki-
rályságba .1 

Az idézett jánosi ige közelebbről úgy szól, hogy ha megis-
meritek az igazságot, akkor az igazság majd szabaddá tesz ben-
neteket . A „felszabadít, szabaddá tesz” igealak a koiné evan-
géliumban és Vulgatában egyaránt jövőidejű: „ἐλευθερώσει”, 
„liberabit” (fel fog szabadítani) . Az igazság és szabadság viszo-
nyára reflektáló, keresztény ihletésű gondolkodásból az adódik, 
hogy az igazság megismerése nyitott folyamat . Ebből követke-
zően a szabadság gyakorlásának fontos a kognitív oldala, vagyis 
aki nem jól igazodik el a világban, és nem tesz szert helyes is-
meretekre, az nem jut igazsághoz, és szabad sem lehet, sőt, akár 
bűnt is elkövethet . 

A szabadság fogalma társadalmi értelemben mélyen gya-
korlati természetű, ami abból adódik, hogy egy polgári társada-
lomban hamar ellentmondásba kerül egymással szabadság és 
egyenlőség . Jeremy Bentham a szabadság gyakorlásával össze-
függő természetes jogokról egyenesen úgy vélekedik, hogy azok 

1 Santo Domingo Conclusions (12 June 1993); Fourth general conference of Latin 
American bishops, (October 12 – 28 1992); transl . by Philip Berryman, Catholic 
Institute for International Relations, London, 1993, 225 . A szegények nem 
morális vagy spirituális megfontolásból élveznek abszolút preferenciát, ha-
nem társadalmi helyzetük törékenysége miatt, és azért, mert a doktorok és 
írástudók megvetik őket . (Gutiérrez, Gustavo: Option for the poor, transl . by 
Robert R . Barr, in Ellacuría, Ignacio – Jon Sobrino [eds]: Mysterium liberationis. 
Fundamental concepts of liberation theology; Orbis Books, Maryknoll, N .Y . 1993 
[Mysterium liberationis; Conceptos fundamentales de la Teología de la 
Liberación, 2 vols . Editorial Trotta, Madrid, 1990], 243 .)



gólyalábakon állnak, mert nincsenek mögöttük kikényszerítésre 
szolgáló mechanizmusok . Szerinte a tulajdon nélküli ember sza-
badsága illuzórikus .2 

Szabad akarat 

A keresztények előtt az üdvözülés perspektívája lebeg . A gnosz-
ticizmus bár különböző korokban és változó intenzitással, de 
folytonosan hat, ami azzal a következménnyel jár, hogy a ke-
resztény hívő hajlamos dualizmusban látni a világot, s aszerint 
tájékozódni, hogy a sötétségből világosságra jusson, és hogy a 
testiség börtönéből kiszabadulva lelki emelkedettségre tegyen 
szert . E dualizmus és az ezzel együtt járó végzetszerűség tudata 
legyőzhető, ha a világban nem káoszt látunk, hanem azt valljuk, 
hogy a világot a Teremtő jó kedvéből hozta létre, és amit létreho-
zott, tetszett neki, a teremtés művét pedig jónak gondolta . 

A reneszánsz óta elgondoljuk, hogy az ember teremtésének 
műve befejezetlen: az Úr tudatosan hozott bennünket félkész 
állapotba . Rendelkezünk testünkkel, de az már ránk van bízva, 
hogy a jó és rossz közül mikor, melyiket választjuk, és hogyan 
hozunk döntéseket .3 Az ember teremtett lény, és Isten akaratá-
ból, nem pedig saját akaratából jött a világra, de a teremtés nyi-
tott, a természet maga pedig dinamikus folyamat, hiszen már a 
görög „phüszisz” kifejezés is a „phuo” (növekszik) igéből szár-
mazik .4 

Ilyen közegben hihető, hogy az ember még ha hordozza is 
magával az áteredő bűn terhét, szabad akarattal rendelkezik, 
aminek következtében szabadságában áll választani jó és rossz 
között . Ha vétkezik, netán elbukik, azért felel, mert lehetett vol-
na a jót is választani, vagy a jót kellett volna választania a rossz 
helyett . Egy keresztény egyház ideális esetben a teremtés és a 
szabadság színtere . 

Az emberi lény Aquinói Tamás szerint szabad akarattal bír, 
ami nemcsak szabadságot, hanem felelősséget is maga után von, 
jutalmazással vagy büntetéssel pedig hatni lehet az emberi ma-
gatartásra . A szabadság a helyzet megítélésének szabadságában 
(liberum arbitrium) fejeződik ki, értelemmel ugyanis megítélhe-
tő az, hogy valamit érdemes vagy éppen elkerülendő végrehajta-

2 Cf . ”natural and imprescriptible rights, rhetorical nonsense, – nonsense upon 
stilts” . (Bentham, Jeremy: Anarchical fallacies . Being an examination of the 
declarations of rights issued during the French revolution, in The works of 
Jeremy Bentham, vol . II, ed . by John Bowring, William Tate, Edinburgh, 1838–
1843, 501 . 

3 Mirandola, Giovanni Pico della: On the dignity of man (De dignitate hominis), 
transl by Charles Glenn Wallis, Paul J . W . Miller, Douglas Carmichael, 
Hackett, Indianapolis, IN, 1965, 4–5 . 

4 Pieper, Josef: The concept of sin (Über den Begriff der Sünde, Kösel-Verlag, 
München, 1977), transl . by Edward T . Oakes, St . Augustine’ Press, South 
Bend, IN, 2001, 36 . 
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ni . A szabad akaratot az teszi lehetővé, hogy az értelemmel meg-
áldott emberi lény képes felülbírálni ösztöneit .5 

A szabad akaratból végrehajtott döntés cselekvésben teste-
sül meg . A cselekvés hatalomból vagy szokásból hajtható végre 
(abban az értelemben, hogy hatalmamban áll valamit megtenni 
vagy különösebb gondolkodás nélkül a rutinra hagyatkozom) .6 
A cselekvésben megmutatkozó szabad akarat: választás . A vá-
lasztásban kognitív és appetitív hatalom mutatkozik meg (vala-
mit megismerhetünk és kívánhatunk is) . 

A választás a célok megvalósításának eszköze . Mivel a kí-
vánság tárgyai jószágok, a választásban döntő mértékben az 
appetitív hatalom (affektív erő) hat, ennek következtében pedig 
a szabad akarat meghatározó momentuma is az affektivitás . Vi-
lágos akarat nélkül az értelem sem jut gyakorlati eredményre .7 

Istenképmásiság és igazságosság 

Az üdvözülés lehetősége keresztény felfogásban az isten-
képmásiságból fakad . Szabadok azért lehetünk, mert a jó és rossz 
közötti választásnak olyan képességét gyakoroljuk, ami hasonló-
vá tesz bennünket a Teremtőhöz, még ha egyébként esendők va-
gyunk is . A rossz választásával a Mindenhatóhoz való hasonulás 
esélyét szalasztjuk el . 

Az üdvösség a keresztények számára a Logosz (a megteste-
sült ige) által közvetített kegyelemből fakad . A kegyelmet csak 
a szabadság kifejtésével gyümölcsöztethetjük, amihez tevékeny 
élet, ebben az életben pedig a jó választása, és a rosszul sikerült 
döntésért vállalt felelősség szükséges . Az üdvösség kegyelem és 
szabadság összjátékából (szinergiájából) fakad, az egyház pedig 
a kegyelem és szabadság közötti feszültség kezelésének intézmé-
nyes kerete .8 

A szabadság akkor hívható életre, ha nem süppedünk bele 
egy sztoikus és dualista világmagyarázatba . Utóbbi ezotériához 
és passzivitáshoz vezet, a jó keresztény ellenben nem csupán 
egyensúlyoz a szélsőségek között, hanem tesz azért, hogy ki-
küzdje a jó választásának a lehetőségét . Kevés magunkévá tenni 
a „nem ártani” elvet, mert a jó választása nem valósulhat meg 

5 Summa theologiae, I . 83 . The Summa Theologiæ of St. Thomas Aquinas, Second 
and revised edition, 1920; Transl . by fathers of the English Dominican 
Province, Online edition by Kevin Knight, 2017 . (http://www .newadvent .
org/summa/), 1d . Respondeo . (Utolsó letöltés: 2020 . 07 . 17 .)

6 ST, I . 83 . 2 . Respondeo . 
7 ST, I . 83 . 3 . Respondeo . 
8 Lafont, Ghislain: Storia teologica della Chiesa; itinerario e forme della teologia 

(Histoire théologique de L’Église catholique; Itinéraire et formes de la 
théologie, Les Éditions du Cerf, paris, 1994), San Paolo, Milano, 1997; 
traduzione di Maria Emilia Maffeis, 47–48 . és 52 . Lafont, Ghislain: A katolikus 
egyház teológiatörténete, ford . Mártonffy Marcell, Atlantisz, Budapest, 1998, 69 . 
és 75–76 . 
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passzivitásban és szemlélődésben, hanem ahhoz a másikkal való 
termékeny együttműködést kell kiépíteni . A kegyelmet ugyan az 
egyén kapja, aki azonban személy, személyiségét pedig csak tár-
sas kapcsolatokban fejlesztheti ki . 

Keleten az egyház az igazság kérdésére a gnosztikus nézetek-
kel szembeni küzdelemben fogalmazott meg válaszokat, nyuga-
ton pedig a teológiai reflexiót keresztezte a politika, ami egyrészt 
kényszer, másrészt lehetőség is . Kényszer annyiban, hogy a ke-
resztényüldözések idején számot kellett vetni lapsusokkal (bot-
lásokkal), vagyis hittagadókkal, azzal tehát, hogy sok hívő, akár 
püspök is elbukott a becsület próbáján, és nyomás alatt nem volt 
képes kitartani keresztény hite mellett . Miután elmúlt a megpró-
báltatások ideje, napirendre került a számadás feladata . 

Az egyház történetét végigkíséri az a dilemma, hogy miként 
lehet az egyházat védeni, miközben együtt kell élni gonosz világi 
hatalmakkal és ellent kell állni a politika kísértéseinek . Azt is tud-
juk, hogy hívők és magas egyházi méltóságok sokszor elbuktak 
és elbuknak ebben a harcban, nem bizonyulván eléggé állhatatos-
nak, ami azonban nem teszi feleslegessé a megítélés igazságossá-
gának kérdését . A modern korban különösen kiéleződött az egy-
ház és a zsarnoki államhatalom közötti viszony kérdése XI . Piusz 
uralkodása alatt a 20 . századi nagy diktatúrák árnyékában .9 

Vértelen szabadság 

Jóllehet a laikus szabadelvűség a teremtményi mivoltában sza-
badon választó egyén előfeltételezése folytán az evangéliumi 
szabadságeszményből nőtt ki, valamint a keresztény igazság-
ban rejlő szabadság eszményét az egyházatyák is magyarázatra 
érdemesnek tartották, a pápák a 19 . században rendre elítélték 
koruk liberalizmusát és a modernitás szabadságeszményét . A 
katolikus egyház újkori történetének nem éppen dicsőséges fe-
jezetéhez tartozik X . Piusznak a Pascendi dominici gregis kezdetű 
enciklikája és a Sacrorum antistitum kezdetű „motu proprio”-ja . 
Ezek antimodernista esküt írtak elő, majd nem kevésbé sajná-
latos módon a pápának egy szintén „motu proprio” gyanánt 
kibocsátott levele nyomán megjelent a tiltott könyvek jegyzéke 
is (Index librorum prohibitorum) . Az antimodernista esküt VI . Pál 
csak 1967-ben törölte el . Mára a Hittani Kongregáció közleménye 
folytán a tiltott könyvek olvasásához kapcsolódó büntetések is 
érvényüket veszítették, bár maga az Index továbbra is erkölcsi-
leg kötelező erejű maradt .10 

 9 Mit brennender Sorge, Vatikan, 14 . März 1937 . 
10 X . Piusz: Pascendi dominici gregis kezdetű enciklika a modernizmus tévedései ellen, 

Róma, 1907 . szept . 8 .; Iusiurandum contra errores modernismi, ex Pius X, 
motu proprio „Sacrorum antistitum”, datum Romae, die 1 Septembris 1910; 
AAS, vol . II (1910), n . 17, 655–680; Congregation for the Doctrine of the Faith, 
Notification regarding the abolition of the Index of books, Rome, 14 June 1966 . 
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A modernitás korának katolikus egyháza Walter Kasper 
szerint sokkal inkább autoritárius és uniformizáló hajlamú, 
mint a középkori egyház . A „dogma” és „tanítói hivatal” kife-
jezések is csak a modernkori egyház termékei . Az elidegenítő 
tradicionalizmus csúcspontját a katolikus egyház az I . Vatikáni 
Zsinaton érte el, amelyen hit és tudás viszonyával foglalkozott, 
és ennek következményeképpen megfogalmazta a pápai fel-
sőbbség és a pápai tévedhetetlenség dogmáit .11 

A 20 . századba fordulva az egyház ellenfele már nem a libe-
ralizmus volt, hanem a totalitarianizmus, és ennek árnyékában 
az egyház hitet tett a szabadság értéke mellett, még ha mindig 
az egyház érdekét tartotta is elsősorban szem előtt . Már XI . Piusz 
(a Mit brennender Sorge kezdetű enciklika kibocsátója) hangsú-
lyozta a személy feltétlen méltóságát, XXIII . János pedig tovább 
építkezett, miközben kiadta a Pacem in terris kezdetű encikliká-
ját . A II . Vatikáni Zsinat nem csupán a vallásszabadság kérdé-
sével foglalkozott, hanem általában is fontosságot tulajdonított 
a szabadság értékének, bár a zsinatnak gyengéje volt az, hogy a 
vallásszabadságról szóló tanítást nem integrálta egy átfogó teo-
lógiai nézetrendszerbe .12 

A keresztény szabadság dialektikája szerint az istenképmási-
ság a szabadság elvi lehetőségét teremti meg, amit a reális törté-
nelemben az ember elveszít, e veszteséget viszont kompenzálhat-
ja a kegyelem reménye, hogy a várakozó a mennyei királyságba 
jut . Ehhez járul még az a tapasztalat is, hogy a reális történelem 
síkján a szabadság legfeljebb töredékesen ismerhető fel, hiszen 
például a képviseleti demokráciában is elsikkadhat a népakarat, 
a tömegdemokrácia pedig könnyen zsarnoksággá fordíthatja a 
demokratikus intézményeket . Az előbbiekben vázolt hagyomá-
nyos keresztény koncepció a történeti-különös síkján semmiféle 
pozitív tartalommal nem rendelkezik, amin csak a felszabadítás-
teológia fordít, amely a történelmet a földre lehozva a szolgaság-
ból való felszabadítás lehetőségét és szükségességét itt és most 
hirdeti meg . 

Az a hivatalos katolikus felfogás, hogy a szabadság akadálya 
nem mindig kívülről ered, hanem – amint a Hittani Kongregá-
ció Libertatis conscientia kezdetű dokumentuma fogalmaz – „az 
ember beleütközik saját természete korlátjaiba”,13 elvileg termé-

11 Kasper, Walter: The Christian understanding of freedom and the history of freedom in 
the modern era: The meeting and confrontation between Christianity and the modern 
era in a postmodern situation, Père Marquette lecture; Père Marquette Lecture 
in Theology; 10 April 1988 (Das christliche Verständnis der Freiheit und 
die moderne Freiheitsgeschichte; Zur Begegnung und Auseinandersetzung 
zwischen Christentum und Moderne in einer postmodernen Situation); 
Translated by Joseph A . Murphy, Marquette University Press, Milwaukee, 
WI, 1988, 21 . 

12 Uo . 23–25 . 
13 Hittani Kongregáció: Libertatis conscientia, Róma, 1986, az MTI nyersfordítását 

sajtó alá rendezte Horváth Pál,  http://tarsadalomformalas .kife .hu/a-hittani-
kongregacio-libertatis-conscientia/, 25 . bek . (Utolsó letöltés: 2020 . 07 . 17 .)
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szetesen igaz, hangsúlyozása révén azonban kilúgozódik a sza-
badság társadalmi tartalma és az egyháziak ezért vállalandó fe-
lelőssége . Nem kifogásolhatók azok a tézisek, hogy a szabadság 
magva az önuralom és az önrendelkezés képességeinek gyakor-
lása, és hogy a szabadság értelme az erkölcsi jó választása .14 E 
koncepció mégis szociológiailag üres kategóriákat teremt, és az 
ebből következő teológia is üres általánosság . 

E felfogás visszaélés az egyetemes kategóriájával, amire 
való hivatkozással elsikkad a különösség, és főként a történe-
ti-különös helyzete, amelyben azok a materiális életviszonyok 
mutatkoznának meg, amelyek között a szabadság gyakorolha-
tó, vagy ahol éppen a szabadság hiányát kell elszenvedni . Az 
istenképmásiságban rejlő potencia kiaknázását a fent idézett teo-
lógia azzal magyarázza, hogy az ember önmaga oka . Ily módon 
azonban a társadalmi meghatározottság figyelmen kívül marad, 
és a szabadság fogalma leszűkül az ember pszichológiai valójára 
és a lelki történésekre . 

A Hittani Kongregáció tanításában a szabadság a reális törté-
nelem valóságában leginkább csak negativitásként mutatkozik 
meg, pozitív jelentéssel pedig csupán az üdvösséghozó kegye-
lem által, a Krisztus-hitben . Ha belegondolunk, ez nagyon ke-
mény tanítás, ugyanis mi történjék azokkal a jószándékú embe-
rekkel, akik nem hisznek Jézus-Krisztusban, vagy nem úgy, mint 
ahogy az egyházi tanítás előírja? Ők vajon nem lehetnek szaba-
dok? 

Mély igazság az is, hogy az ember szabadsága részese-
dő szabadság, ami azonban nem meríthető ki azzal, hogy az 
istenképmásiság magában hordozza a szabadság lehetősé-
gét, aminek megvalósítása már az egyénen múlik .15 Valójá-
ban a szabadság azért részesedést kifejező kategória, mert az 
– istenképmásiságon túl, a történeti valóságban – a társas léte-
zésből ered, ami pedig egészen más teológiához vezet . Ugyanez 
az üresség jelenik meg akkor, amikor a felszabadítás teológiá-
tól kölcsönzött kifejezéshez – a szegények előnyben részesítése 
(„preferencia a los pobres”; „preferencial pelos pobres”) – olyan 
teológia társul, amelynek értelmében a szegényekről csak olyan 
éteri magasságában lehet szólni, hogy a valóságos szegényekre 
– akik iránti aggodalmukat a felszabadítás teológia szerzői az ol-
vasóval megosztják – még véletlenül sem lehet ráismerni . A sze-
gények ugyanis a valóságban nem azért tengődnek a társadalom 
perifériáján, mert a „mértékletesség” és „a javak megosztására 
való készség”16 jellemezné őket, hanem sokkal inkább az elnyo-
matás és a kiszolgáltatottság folytán, aminek a történelmi való-
ságban igen gyakran az egyházi hierarchia is részese . 

14 Uo . 27 . bek . 
15 Uo . 29 . bek . 
16 Uo . 66 . bek . 
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Méltóság és szabadság dogmán túl és ökológián innen 

Szabadsághoz akkor jutunk, ha mindenekelőtt elismerjük az em-
ber feltétlen méltóságát, ami hívők számára isteni kinyilatkoz-
tatásból, de az emberi értelemből is megismerhető . A méltóság 
hordozója a személy, a szabadság alapja pedig a személy termé-
szete . E szabadság a gyakorlatban attól függetlenül kényszer-
mentességet jelent, hogy valaki milyen eredményre jut az igaz-
ság keresésében . Sem a méltóságot, sem a szabadságot nem lehet 
feltételekhez kötni, illetve nem kell kiérdemelni .17 

A minden embert megillető méltóság és lelkiismeret nem az 
igazságnak, hanem a szabadságnak a forrása . Ebből adódóan a 
szabadságot e tanítások nem is teszik abszolút értékké, de ettől 
még megmaradhat mint alapérték az igazságra jutás szabadsága és 
pluralizmusa . A katolikus egyház ezzel szemben II . János Pálnak (a 
továbbiakban: IIJP) a Veritatis splendor kezdetű enciklikája nyomán 
monopolizálja az igazságkeresést, és az igazsághoz való ragaszko-
dás kötelezettségét az igazságkeresés szabadsága elé helyezi .18 

IIJP nem idézi a Dignitatis humanae kezdetű nyilatkozat kri-
tikus, 2 . bekezdését, amelyben az emberi személy méltóságából 
kiindulva megerősítést nyer az, hogy a lelkiismereti szabadságra 
annak is joga van, aki valamilyen okból nem jut az egyház által 
meghirdetett igazságra . A Veritatis splendor kezdetű enciklikára 
reflektálva nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy német te-
ológusok erőteljesen megbírálták IIJP autoriter munkastílusát 
és tanítása kifejtésének kategorikus módját .19 Miután a Hittani 
Kongregáció tovább viszi a IIJP-től felvett munkastílust és tanítá-
si módot, a Kúria egyre többször kerül összeütközésbe progresz-
szív teológusokkal .20 

Ugyanakkor a lelkiismereti és vallásszabadság igazságfel-
ismeréshez kötött, szigorú, tradicionalista felfogása értelmében 
van olyan lelkiismeret, amely erős szubjektív meggyőződésen 
alapul, de nem a tárgyi igazságot tükrözi (conscientia recta sed 
non vera) . Az ilyen lelkiismeretet hordozó személynek is joga 
van a kényszermentességhez és illő tisztelethez, ami azonban 
nem a téves nézetnek szól, hanem az azt hordozó személynek . E 
lelkiismeretet a kánonjog nem ismerheti el igaznak, de tolerálni 
kell (lelkiismereti türelemhez való jog) .21 

17 A II . Vatikáni Zsinat a szabadságról a lelkiismereti szabadság tükrében érte-
kezik . (Dignitatis Humanae kezdetű deklaráció a vallásszabadságról, Róma, 1965 . 
december 7 . 2 . bek .)

18 II. János Pál Veritatis splendor kezdetű enciklikája, Róma, 1993 . augusztus 6 . 
19 Wider die Entmündigung – für eine offene Katholizität; Kölner Erklärung 

katholischer Theologieprofessorinnen und Theologieprofessoren vom 
Dreikönigsfest, 6 .1 .1989 . 

20 Haag, Herbert: Hans Küng und seine Kirche, Zeit Online, 18 . Januar 1980 . 
21 Murray, John Courtney S . J .: The problem of religious freedom, Woodstock 

Theological Library, 1965, https://www .library .georgetown .edu/woodstock/
murray/1964e (Utolsó letöltés: 2020 . 07 . 17 .) Theological Studies, Vol . 25 (1964), 
3–4 . 
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Szekuláris és liberális, de a vallásokkal szemben nem ellen-
séges felfogás szerint a történelem megtanít bennünket a domi-
nanciaközpontú látásmód leépítésére . Ekkor a dominancia örök-
sége helyébe a szabadság hagyománya léphet . Amikor Murray 
Bookchin bevezeti a társadalmi ökológia terminusát, egy zöld 
nézőpontból mutat rá arra, hogy a szabadság fogalma nem értel-
mezhető az ember és természet, valamint társadalmi rendszerek 
és alrendszerek, továbbá az ökoszisztémák közötti kölcsönhatás 
figyelembevétele nélkül .22 

Bookchin Augustinusból azt olvassa ki, hogy a konfliktusok-
ba és káoszba való ciklikus visszazuhanás hosszú történetét meg-
szakíthatja a mennyei királyság várható eljövetele . A krisztusi 
mű megváltást hoz az embereknek, akik így megszabadulnak az 
istenségek szeszélyétől és önkényétől . A történelem felszabadítja 
a cselekvést, pozitív tartalommal tölti meg a szabadságot mint 
kényszermentességet, és ily módon távlatot nyit az ember előtt . 

Bookchin olvasatában Augustinus nemcsak utópiát rajzol fel, 
hanem az eszkatologikus nézőpont behozatalával célt épít be a 
történelembe . Augustinus az Isten által kormányzott világrend-
be belefoglalja Isten immanens akarata mellett az emberi szabad 
akaratot is, létrehozva ezzel a csodák és kauzális összefüggések 
kombinációját . Ugyanakkor a korai nyugati egyházatyák a szto-
ikus hagyományt követve elhatárolták magukat a politikai hata-
lom és világi kontroll minden formájától .23 

Szabadosság 

Hans Jonas kimutatja azt, hogy a gnosztikusokra egy bizonyos 
libertinizmus jellemző, ami morális nihilizmusból fakad . E ni-
hilizmus hitbeli dogmákra és a civil élet erkölcsi normáira egy-
aránt kiterjed . A gnosztikus látásmód alapja Jonas szerint ugyan 
a tagadás, ami azonban önmaga ellentétébe, valami pozitívba 
csap át, a tagadásuk ugyanis rendszerszerű tagadás . Valóságos 
programot alkotnak e tagadásból, a végsőkig elmenve, és kime-
rítve a lélek minden tartományát . 

Ez a szabadság mámora, az abba való beleszédülés . A lázadók 
mindig szeretnek provokálni . A lázadás a gondolatok kiélezésé-
hez és a tézisek eltúlzásához vezet, valóságos anarchizmushoz .24 

A gnosztikus gondolat és mentalitás kel új életre az első utó-
pisták (pl . Morus és Fourier) felfogásában is . A gnosztikusok ál-
tal megjelenített anarchia Bookchin szerint a szellem és a test ek-
sztatikus egyesítésének eredménye . A gnózis különleges tudása 
gazdáját földöntúli állapotba repíti a szellemmel való egyesülés 

22 Bookchin, Murray: The ecology of freedom. The emergence and dissolution of 
hierarchy, Cheshire Books Palo Alto, CA, 1982, 41–42 . 

23 Uo . 169 . 
24 Jonas, Hans: The message of the alien god & the beginnings of christianity. The 

gnostic religion, Beacon Press, Boston, MA, 32001 (11958), 273–274 . 
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igézetében, miközben a gnosztikus úgy érzékeli, hogy akár kö-
zönséges dolgokat és eseményeket is övezhet dicsfény . A révült 
embernek nem szükségletei, hanem vágyai vannak . 

Pusztító hatása van a társadalmi környezetre annak, ha egy 
szélsőséges mozgalom magukat szentnek tartó képviselői nem-
csak prófétálni kezdenek kérlelhetetlen megszállottsággal, ha-
nem közéleti ambícióval lépnek fel, a társadalmi viszonyokat át-
alakítandó . Ilyen személyiségek kerültek ki például a 17 . századi 
„digger” vagy a 18 . századi „sans-culotte” mozgalmakból, akik a 
gnosztikusok hű utódai . Ők azok, akik ideáljaikhoz tűzön-vízen 
át ragaszkodva térítenek, ezért nem is illeszkedhetnek be egy 
megállapodott társadalmi és politikai rendbe, és így nem is járul-
hatnak hozzá a szabadság megteremtéséhez, még ha szabadsá-
got hirdetnek is elvakult megszállottsággal . 

A 16 . és 17 . század nagy protestáns mozgalmai a vallási meg-
újulás jegyében ugyan, de többnyire társadalmi és politikai moz-
galmakban öltöttek testet . Kálvin hamar teokratikus diktatúrát 
teremtett, az angol puritánok a diktátor Cromwellt segítették ha-
talomra, és így a szabadság szenvedélyes hirdetése és követelése 
autoritárius politikai berendezkedéshez vezetett . A vakbuzgók 
mind egy gnosztikus libertarianizmus kései utódainak tekinthe-
tők, aminek követése folytán a keresztény szabadság valójában 
önmaga ellentétbe csap át .25 

Felszabadítás és szövetség 

A Tóra (Pentateuchus) történeti műfaj, geszta, amely a zsidó nép 
viselt dolgairól szól . Ugyanez a Tóra forradalmasító közösségi 
írásmű, amelynek tárgya a szegények felszabadítása . A szabad-
ság – ahogy a Tórában tükröződik – egyszerre közösségi, törté-
neti és felszabadító hatású . 

A felszabadítás forrása Jahve, az Örökkévaló (JHVH; YHWH), 
de a nép is sokat tett a szabadságért, amikor kijött Egyiptomból, 
majd a pusztában negyven éven át vándorolva megszerveződött, 
de ezt JHVH által indíttatva és az ő védernyője alatt tette meg . A 
felszabaduló és szolidáris nép és az Örökkévaló kapcsolata ab-
ban a kegyelemben mutatkozik meg, hogy utóbbi törvényt adva 
előbbinek, szerződést köt vele . A szabadság tehát az Izraellel lét-
rejött szövetség és a néppé szerveződés együttes eredménye . 

A történelemben a felszabadítás műve a gyakorlatban újból 
és újból elenyészik, ami csak oly módon viselhető el, hogy a nép 
megtelik a felszabadulás iránti várakozással . A várakozás betel-
jesülése a mennyei királyság eljövetelében ölthet formát . A sza-
badság tehát spirituális nézőpontból a felszabadítás aktusából 
ered és eszkatológikus távlatban a szabadságot meghozó meny-
nyei királyságba torkollik . 

25 Bookchin, i . m . 184–187 . 
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A felszabadított nép szabadságának összeomlása a valós tör-
ténelemben (geszta) ellentétben áll az Igével (verba – amit a tör-
vény és a próféták közvetítenek) . Ez az Ige a felszabadításnak 
és a menyei királyságba való megérkezésnek egyaránt forrása, 
transzcendens alapzata . A transzcendensből a valóságos törté-
nelembe való megérkezés, majd annak átváltozása megint csak 
a transzcendens tartományába folytonos feszültséget hordoz, 
vagyis állandó ellentét van a nép felszabadítása és a szabadságát 
elveszítő népnek a mennyei királyságba való reménybeli megér-
kezése között .26 

Az Újszövetség világában, Krisztus megváltó művének kö-
szönhetően a szabadság új gyakorlata alakul ki, aminek lényege 
abban áll, hogy a szabadságot akkor lehet kiküzdeni, ha kellő 
merészséggel megszabadulunk a templom és a törvény által kí-
nált langymeleg biztonságtól . A törvény elsekélyesedett világá-
ba való belesüppedés arra vezethető vissza, hogy az ember a test, 
a bűn és a halál szolgaságot jelentő árnyékában él . A testiekre 
szükség van, és a törvény betartása is szükséges, de a törvény 
betartásán alapuló rutin nem foglalja magába a megélt élet fel-
szabadító elvét . 

Az evangélium szabadságra hív, a testiség és a törvény mate-
riális világából való kiemelkedés ígéretét hordozza (Gal 5,13–18) . 
A szabadságra jutás teljes életformaváltást jelent, a felszabadítás 
ezért magába kell hogy foglalja a társadalmi értelemben vett fel-
szabadítást is, amint ezt világosan mutatja a Filemonhoz írt le-
vélben ábrázolt helyzet . Eszerint Pál a rabszolga felszabadítását 
kívánja (Filem 15–16) .27 E szabadságfelfogás jól láthatóan szöges 
ellentéte a fent idézett Libertatis conscientia szabadságfogalmá-
nak . 

Szabadság csak horizontális kapcsolatokban jöhet létre, ahol 
közösség képződik, amelyben mindenki egyenlő és nincsenek 
privilégiumok, csak kölcsönös részvétel és együttműködés . Bár a 
Szentlélek szabadságot hoz a híveknek, a tridenti hagyományok-
hoz ragaszkodva a katolikus egyház számos gesztusában máig 
a feltétlen engedelmesség követelményét közvetíti . A Szentlé-
lek azonban el van fojtva, ha nem sugározhatja szét a szabadság 
szellemét, szabadság pedig csak a szegények egyházában lehet-
séges, az olyan egyház ugyanis, amely nem a szegények egyhá-
za, fél a szabadságtól .28 

26 Gorgulho, Gilberto da Silva: Biblical hermeneutics, transl . by Robert R . Barr; 
in Ellacuría, Ignacio – Jon Sobrino (eds): Mysterium liberationis. Fundamental 
concepts of liberation theology, Orbis Books, Maryknoll, N .Y . 1993 (Mysterium 
liberationis; Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, 2 vols . 
Editorial Trotta, Madrid, 1990), 133–134 . 

27 Uo . 144 . 
28 Comblin, José: The Holy Spirit, transl . by Robert R . Barr, in Ellacuría –Sobrino 

(eds) . Mysterium liberationis, i . m . 466–467 . 
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A felszabadítás filozófiája és teológiája 

A felszabadítás filozófiája (és teológiája) mögött a partikularitás 
etikája húzódik meg, amelynek jegyében a homogenizálás és a 
totalitásokban való gondolkodás programja helyett a másság és 
a másikhoz fűződő kapcsolat személyessége válik hangsúlyossá . 
A felszabadítás filozófusai a perifériákon élők strukturális érdek-
sérelmeit, valamint a nyugat elnyomó hierarchiáját és annak ha-
tásait mutatják be, közelebbről a centrum kolonizáló és romboló 
hatását a perifériával szemben, amely utóbbi népei előbbi felől 
nézve úgymond nem viselkednek racionálisan, ha nem követik 
a centrum felfogását észről, cselekvésről és fejlődésről . Enrique 
Dussel szerint egyenesen a „cogito, ergo sum” kitétellel azonos 
értékű a „hódítok, szolgává teszek másokat és pusztítok, mert 
vagyok” megállapítás .29 

A totalitás-központú gondolkodásban a diskurzus az azonos-
ságtól a különbözőség felé tart, a másságot előtérbe helyező gon-
dolkodás azonban – ezzel ellentétben – az egyesből kiindulva 
közelít az általános felé, és a másik lény szabadságlehetőségéről 
szóló diskurzust foglalja magába . Ez utóbbi felfogásban a másik, 
a partner nem pusztán jelen van, hanem nyomot hagy az emberi 
kapcsolatokban . A kinyilatkoztatás nem egyszerű megnyilvánu-
lás, hanem traumáknak való kitettség (pl . passió) következmé-
nye . 

A hit megvallása Dussel szerint drámai esemény: mintha az, 
aki hitre jut, fogoly lenne, akit kivégzésére vezetnek, és aki a ki-
végzőhelyen ingét feltépve kiáltja: „Ide lőjetek!” Hinni annyit 
tesz, mint belevetni magam egy üres térbe, mivel a másik sze-
mély, aki hozzám közel áll, azt állítja, hogy a gödör alján víz van, 
ami oltja szomjúságomat . Kinyilatkoztatás, hit és az embertárs 
közelsége egymást kölcsönösen feltételező momentumok .30 

Az igazságosság-érzet kiváltja a szegényekért és elnyomot-
takért érzett felelősséget . Egy új rendért való kiállás szembesze-
gülés az elnyomó hatalommal, ami elkerülhetetlenül áldozat-
vállalással jár . A felszabadítás hősei anti-hősök a fennálló rend 
szemében, amely viszont eltűri és újratermeli a szegénységet .31 
A szabadság a szegények és elnyomottak felszabadítását jelenti . 

A felszabadítás az elnyomottak aktusa, akik szerint tagad-
ni kell azt az elnyomó rendszert, amely tagadja az elnyomottak 
életlehetőségeit . A felszabadítás a talált világrendet felforgató 
gyakorlat . Az elmélet tökéletlenségének és a gyakorlattal való 

29 Dussel, Enrique: Philosophy of liberation, transl . by Aquilina Martinez, 
Christine Morkovsky, Maryknoll, N .Y ., Orbis Books, 1985 (Filosofía de la 
liberación, Bogota, Universidad Santo Tomás, 1980), 8 . 

30 Uo . 47 . 
31 Uo . 60 . 
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szükségképpeni szembesítésének és korrekciójának a hangsú-
lyozása marxi örökség .32 

Egy teológiai üzenetet szükségesnek látszik historizálni, mert 
az elnyomottakra és kitaszítottakra való teológiai reakció csak 
történeti értelmezés révén ragadható meg . A felszabadítás-teo-
lógiának nem morális érvekre van szüksége, hanem narrációra, 
hogy láttatható legyen a társadalmi kiszolgáltatottság . A teoló-
gia által megválasztott kiindulópont ezért nem spekulatív (mint 
mondjuk a Libertatis conscientia kezdetű dokumentumban), ha-
nem történeti, ami például a tanúságtételek történeteiben mutat-
kozik meg .33 

A történeti nézőpont újdonsága Ignacio Ellacuria szerint 
abban áll, hogy az ember számára jövőt, ezen keresztül pedig 
reményt és ígéretet tud felmutatni az időtlen természetimádás-
sal vagy meditációval szemben . Az elnyomottak és azok felsza-
badítása nézőpontjából az elnyomás és kizsákmányolás bűn, a 
felszabadulás pedig kegyelem . Ilyen nézőpontból az Isten mint 
„egészen új” (Deus semper novus) lehetőséget kínál arra, hogy 
szemlélhető legyen az Isten mint „egészen nagy” (Deus semper 
maior) . 

Amikor Mózes felmegy a Sínai-hegyre, nem magányos, ha-
nem egy nép történelmi tapasztalatát viszi magával, és nem egy-
szerűen belső lelki folyamatoknak köszönhetően tudja azután 
átadni az isteni üzenetet népének, hanem ennek az ősrégi ta-
pasztalatnak betudhatóan . A nép is ugyanezért képes majd meg-
érteni a közvetített üzenetet .34 Ebből jön létre a szövetség, a szö-
vetségből pedig kibomlik a szabadság lehetősége . E szabadság 
folytatódik a Názáreti Jézus tanításában és követésében . 

A felszabadítás-teológia Clodovis Boff szerint az általános he-
lyett a logikai különösre helyezi a hangsúlyt, aminek értelmet 
az ad, hogy ezáltal az evangélium felszabadító hatását tárja fel . 
Amennyiben az elmélet általánosságokkal foglalkozik, akkor is 
törekszik nem elvont lenni, viszont amennyiben partikuláris, 
nem szektariánus . E teológia anyagi szempontból általános, for-
máját tekintve pedig különös . Tartalmát tekintve tehát nem el-
zárkózó, mert ami az Isten népének életével kapcsolatos, az nem 
idegen e teológiától, a különös formára való összpontosítás le-
hetséges indoka pedig a történeti meghatározottság figyelembe-
vétele, ugyanis a történelmi folyamatok hit fényében való vizs-
gálatának a célja az elnyomatás alóli felszabadítás elősegítése .35 

32 „Nr . 11: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es 
kommt drauf an, sie zu verändern .”, Marx, Karl: Thesen über Feuerbach, 
Marx-Engels Werke, Band 3, Dietz Verlag, Berlin, 1969, 6 . Dussel, i . m . 42, 58, 
62 . 

33 Ellacuría, Ignacio: The historicity of Christian salvation, transl . by Margaret 
D . Wilde, in Ellacuría –Sobrino (eds) . Mysterium liberationis, i . m . 254, 256 . 

34 Uo . 259–260 . 
35 Boff, Clodovis, Epistemology and method of the theology of liberation, 

transl . by Robert R . Barr, in Ellacuría –Sobrino (eds) . Mysterium liberationis, i . 
m . 58 . 
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Szabadsághozó látomás 

Jákob az angyallal való birkózás után megkapja az „Istennel 
megküzdő” (Izrael) nevet, amihez társíthatók az „istenkereső” 
és „istenlátó” nevek is . JHVH megismerésére az teszi Jákobot 
képessé, hogy egy fejlődési utat jár be . Hans Jonas követi Ale-
xandriai Philón magyarázatát, miszerint Jákob csodálatos mó-
don hallóból látóvá lesz, miután ugyanis hallhatta Isten szavát, a 
Logosz cselekszik, sőt, a teremtéssel művet hoz létre, amely mű 
megnyilvánulásait Jákob közvetlenül, az ige közvetítése nélkül, 
megpillantással és látással képes érzékelni .36 

Még ha nem vagyunk is Jákobok, az igét meghallhatjuk, an-
nak valósággá váltása pedig a gyakorlatban a meghallott Logosz 
követőjétől is alkotást igényel, vagyis mű létrehozását kívánja 
meg, amit azután mások megláthatnak . Az igét meghallani és 
abban hinni lehet téren és időn kívül, de látni csak azt lehet, ami 
itt és most elkészült . A látás a gyakorlatba vezet át bennünket . 

E gyakorlat egyúttal szükségképpen politikai természetű . A 
hit nem tanúsíthat politikai semlegességet, mivel az igazságkere-
ső hívő elköteleződik az igazságtalan társadalmi gyakorlat meg-
változtatása iránt . Az elköteleződés a szabadságkeresés útján 
változtatható át cselekvő valósággá . 

Amikor a Mindenható befejezetté és teljessé teszi művét, pon-
tosabban a Logosz elvégzi a rábízott feladatot, akkor JHVH Jonas 
felfogásában lényege szerint, eidetikus mivoltában mutatkozik 
meg Jákob előtt, aki Istennek ezt az alapformáját képes meglát-
ni .37 A keresztény felfogás szerint ez az „eidosz” a megváltás 
krisztusi művében mutatkozik meg, ami konkrétan a kegyelem 
kisugárzását jelenti az emberek felé . Ha ezt felfogjuk, és ennek 
alapján rendezzük be életünket – követve a látó Jákob, majd a 
Logosz-Jézus mintáját –, akkor üdvösségre juthatunk, ami azon-
ban nem történhet meg az egyes ember hozzájárulása, sőt, sze-
mélyes vállalása nélkül . 

Aki hisz, igazságra jut, az igazság pedig szabaddá tesz ben-
nünket . Szabadok azonban valóságosan csak akkor lehetünk, ha 
adottak annak társadalmi előfeltételei . A keresztény ember fele-
lőssége, hogy környezetében, ahol a hit iránt különböző mérték-
ben és módon elkötelezett társak találhatók, mennyit tesz a sza-
badságért .

36 Philo of Alexandria: The decalogue . Yonge’s title, A Treatise Concerning the 
Ten Commandments, Which Are the Heads of the Law, in Philo of Alexand-
ria, C . D . Yonge (translator): The Works of Philo, Complete and Unabridged, 
New updated version, Hendrickson Publishers, 1993, Para . XI . (47) . 

37 Jonas, Hans: The phenomenon of life. Toward a philosophical biology; Northwestern 
University Press, Evanston, IL, 2001 (originally published in 1966 by Harper 
& Row, New York), 236–238 .
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Vladár Gábor

A keresztény szabadság Szent Pál leveleiben

A „szabadság” szó korunk 
egyik varázsszava . Nemcsak a filozófiának, hanem a politikai 
közgondolkodásnak és korunk életérzésének is meghatározó ki-
fejezése . A filozófiában Immanuel Kanttal, más területeken pedig 
a francia forradalom ideáljaival (liberté, egalité, fraternité) indult el 
az az újfajta gondolkodási folyamat, amely különösen Karl Marx, 
Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre munkás-
ságában erőteljesen meghatározta a mögöttünk hagyott 20 . szá-
zadot . Nem mintha korábban ismeretlenek lettek volna ezek az 
ideálok, hiszen mindegyik kimutathatóan keresztény légkörben 
született és erősödött meg . Ami pedig a keresztény Európában 
maradandó értéket jelent, az létét azoknak az ősi szellemi erők-
nek köszönheti, amelyek valamiképpen a Jeruzsálem–Athén–
Róma által kijelölt kulturális erőtérben formálódtak .

Az ilyen, térben és időben nagy utat megtevő, gazdag jelen-
téstartalmú és széles körben használt fogalmak esetében mindig 
ajánlatos a hermeneutikai óvatosság . Nem lehet és nem szabad 
ugyanis a korunkban használt „szabadság”-fogalom egyébként 
is sokrétű jelentésmezőit az újszövetségi iratokban olvasható 
„szabadság” kifejezés értelmezésének kiindulópontjává tenni, 
mondván: itt „lényegében” ugyanarról a szabadságról van szó . 
Érdemes némi fogalmi tisztázást végeznünk .

1.1. A hellén világ volt az a hely, ahol a szabadság fogalmát, 
mint az exisztenciát meghatározó valóságot, először tematizálták .1 

1 A részletes tájékozódáshoz ld . pl . Schlier, H .: Eleutheria stb ., in ThWNT II, 
1935, 484kk; Fuchs, E .: Freiheit, in RGG II, 1958, 1101kkk; Nestle, D .: Freiheit, 
in RAC 8, 1972 . 287kk . Niederwimmer, K .: Eleutheros ktl ., in Exegetisches 
Wörterbuch zum NT . 2 . kiad . 1 . kötet, 1980, 1052kk . (A dolgozatban csak a 
legszükségesebb irodalmat adom meg, rövidített bibliográfiai adatokkal .) 
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A görögségben a szabad emberre használt „eleutheros” kifejezés 
az első irodalmi megjelenésétől (Iliász) a Pál apostol leveleiben 
való előfordulásáig nagy utat tett meg, amelynek nyomon kö-
vetése önmagában véve is izgalmas feladat volna . A korai hel-
lén gondolkodás nem tudta a szabad embert másképpen elkép-
zelni, csak a polis közösségének tagjaként . A szabad embernek 
csak mint a városállam polgárának vannak istenei, van otthona, 
családja, köz- és magánjoga . A homéroszi világban a polis-on kí-
vül az ember lehet idegen vagy rabszolga, ellenség vagy vendég, 
vándor vagy száműzött, de semmi esetre sem számottevő ember . 
Amikor tehát az eposzi hős, Hektor Andromakhéval beszélgetve 
a „szabadság napját” említi (Iliász, 6 . ének 455 . sor), vagy ami-
kor testvérét, Páriszt, a „szabadság ünnepén” egyszer majd iható 
áldozati borra emlékezteti (6 . ének 529 . sor), akkor elsősorban 
hazájára, Trójára gondol . Az áldozati cselekmény és az áldozati 
pohár azért „eleutheros”, mert mindkettő a kedves otthont jelen-
tő polis-hoz, Trójához tartozik . Szabad ember az, akinek otthona 
van, aki a polis életközösségéhez tartozik . Az eleutheros kifeje-
zésnek ezért nincs is nagyon ellentéte e korban . Legfeljebb az, 
hogy a polis-t lerombolják, az otthon, a nyugalmas élet lehetősé-
ge megszűnik . Szabad és rabszolga tehát alapvetően még nem 
a későbbi értelemben vett éles ellentétpár . Már csak azért sem, 
mivel magától értődő volt, hogy természettől fogva nem minden 
ember szabad .

1.2. Az eleutheros/eleutheria/eleutheroun szócsalád ezen eredeti 
jelentéséhez azután – hosszú fejlődéstörténete során – újabb és 
újabb jelentések társulnak . Ilyenek: a polis szabadsága, Görögor-
szág szabadsága (különösen a perzsákkal vívott háborúk után), 
és végül a hellénizmus korában kialakul a filozófiai szabadságfo-
galom . Mindez összefügg a görög államnak a Kr . e . 4–3 . század-
ban bekövetkezett válságával, amikor a görög polis-szövetségek 
bukásával kezd kialakulni az a nagy világimpérium, amely a Ró-
mai Birodalomban ölt végső formát . Lehetetlenné válik a polis-
ban folytatott addigi közösségi élet, a szabad polgár szellemi 
hajléktalanná lesz . A mélyebbre látó tekintet azonban hamar fel-
ismeri, hogy a nagybirodalmi forma még nem az egész világ, és 
e filozófiai spekuláció kitermeli az igazi kosmos és vele együtt a 
kosmopolités fogalmát . A szabadság és az ezzel együtt járó szabad 
beszéd (parrhésia) biztosítéka nem a szociális állapot, hanem az 
erkölcsi minőség . Diogenész már büszkén hirdeti, hogy az ő ha-
zája az egész világ, életideálja a barbárok természetes életmódja . 
Az ókori világnak ez a „kolduló szerzetese” fékezhetetlen sza-
badságvággyal és teljes igénytelenségben él . Előtérbe kerül te-
hát az individuum belső szabadsága, a kinikus filozófusoknak a 
konvenciókkal szembeni függetlensége, a sztoikus bölcselő sza-
badsága, aki azáltal nyeri el a maga ön-rendelkezését, hogy en-
gedelmesen aláveti magát a világ-törvénynek (a világ-logos-nak) . 
Távol a földi hazától, a közügyektől, maga a kosmos válik immár 
hazává, otthonná . A sztoikus bölcs szabadsága a kozmikus mé-



retűvé vált polis-ra és physis-re vonatkozik: szabad az, aki a ter-
mészet rendje szerint él a világban .

2.1. Elhagyva a hellén szabadságfogalom jelentésbővülésének 
ezt a hatalmas ívét, könnyedén megállapítható, hogy magában 
a héber nyelvű Ószövetségben meglehetősen ritkán fordul elő 
a szabadság elvont fogalma, az erre vonatkozó héber főnév is 
hiányzik .2 Szinte kizárólagosan a szabadok és rabszolgák kö-
zötti szociális különbséget jelölő kifejezéseket sorolhatjuk ide, 
amelyek elsősorban az (adós)rabszolgák szabadon bocsátásának 
módjával foglalkozó törvényszövegekben jelennek meg (pl . Ex 
21,1–10) . E törvények végső célja az, hogy Izráel népközösségén 
belül, a honfitársak között érvényesüljön egyfajta gazdasági szo-
lidaritás . Főképpen a Deuteronomium (Mózes 5 . könyve) újsze-
rű szociális-humanitárius látásmódja tükrözi ezt az alapelvet, 
amely a „testvérnek” („a felebarátnak”), azaz minden honfitárs-
nak azonos javakat kíván juttatni (pl . Deut 15,12–18) . E látásmód 
mögött viszont az az alapvető jelentőségű gondolat áll, miszerint 
eredendően minden ember rabszolga, egyedül Isten az, aki sza-
baddá tehet .3 Mindez azt jelenti, hogy Izráel népe az ószövetségi 
korban elsősorban a gazdasági és szociális szabadságot ismerte, 
amennyiben az a népközösségen belüli honfitársra vonatkozott .4

2.2. Ebből következik, hogy az Egyiptomból való kivonulást 
még nem feltétlenül „szabadulásként” értelmezi az Ószövetség, 
mert ennek fő célja az, hogy a kivezetett nép Isten szolgálatába 
álljon (pl . Ex 7,16) . Majd csak a hellén kultúra által befolyásolt 
zsidóság értelmezi a kivonulást egyértelműen Isten szabadítá-
sának ősmintájaként . Nyilvánvaló azonban, hogy az Ex 20,2 fo-
galmazásában („kihoztalak… a szolgaság házából”)5 ott szendereg 
az idegen uralomtól, illetve az idegen istenektől való szabadulás 
gondolata . Ezért kapcsolódik szorosan egybe a későbbi zsidó tra-
dícióban az egyiptomi kivonulás és a Sínai-hegyi törvényadás, 
vagy az ünnepi kalendáriumban a pészach és a savuót ünnepe . 
Alexandriai Philonnak az Ábrahám vándorlásáról (Gen 12,1–6) 
szóló traktátusa (Migr . Abr . 25) szerint Isten „szabadságra” ve-
zeti ki a népét Egyiptomból (theos eis eleutheria… ekseilato; ugyan-
ez a szóhasználat az ApCsel 7,34-ben is!) . 

2.3. Egy újabb érintkezési pont a szűkebb értelmű ószövetsé-
gi szabadságfogalom és a gazdagabb hellén szabadságfogalom 
között a Péld 25,10a LXX-beli bővítménye: „szeretet és barátság 
szabaddá tesz” (charis kai philia eleutheroi) . Vagyis: a szociális el-

2 Az Ószövetség görög fordításában, a Septuagintában (LXX) is csupán hétszer 
fordul elő az eleutheria főnév (Lev 19,20 hufsá fordításaként; 1Ezsd 4,49 .53; 
JSirák 7,21; 30,34; 1Makk 14,27; 3Makk 3,28) . Több héber gyök inkább csak 
szűkebb, konkrét vonatkozásban utal a szabadság fogalmára (pl . náqá, háfas, 
nádab) .

3 Wolff, H . W .: Az Ószövetség antropológiája (Pápai Teológiai Kézikönyvek), 
Harmat–PRTA, Budapest, 2001, 249 .

4 Uo . 245–248 .
5 A dolgozatban a protestáns új fordítású Biblia 2014-ben revideált szövegét 

(RUF) használom, szükség szerinti kisebb változtatásokkal .
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ismertség védelmet jelent . De még ennél is tovább lép Philon a 
görög szabadságértelmezés irányába, amikor kijelenti, hogy a 
legbiztonságosabb szabadság az, ha a bölcs ember a törvényt kö-
veti: „szabadok azok, akik a törvény szerint élnek” (Migr . Abr . 
128) . Az írott Sínai-hegyi Tóra kizárólagos módon testesíti meg 
Istennek a mindenségre vonatkozó általános törvényét .6 Aki a 
„Tóra igája” (vö . Mt 11,29–30) alá adja magát, az az élet külső 
körülményeitől mentesülve, belső szabadságra jut .7 Itt már érez-
hető a hellénizmus császárkori populáris filozófiájának hatása, 
bár a törvény és szabadság közötti összefüggést a korai zsidó-
ság irodalma is ismeri (vö . pl . 2Makk 2,20–24) . Különösen nagy 
az egyezés az Epiktétosz által képviselt irányzattal . Epiktétosz 
szerint a „szabad” és a „rabszolga” nem szociális kategória . Bár 
természetesen ismeri e kifejezések eredeti, politikai-szociális je-
lentését (maga is felszabadított rabszolga), de etikailag értelme-
zi, és kibővítve a bölcs (sophos) és a rossz ember (phaulos) megkü-
lönböztetésére használja: „szabad az, aki úgy él, ahogyan akar” 
(Diss . IV 1) .8 Persze, ez úgy hangzik, mintha manapság mond-
ták volna . De hamar feltűnik e szabadságról szóló diatribében 
a hamartia (hiba, tévedés, vétek) kifejezés, amely mutatja, hogy 
Epiktétosz annak a sztoikus tradíciónak az örököse, ahol csak 
a bölcs, az erényes, a valóban művelt lehet szabad, a nem bölcs 
pedig rabszolga (Diss . II 1,22k) . A bölcs vágyik a jóra és kerüli a 
rosszat . A minden tekintetben elhibázott élet rossz (hamartia!), a 
szabadság pedig a legfőbb jó (Diss . IV 1,52) . Ez az etikai értelmű 
szabadság-fogalom teológiai jelentést kap Philonnál, ahol a sza-
badság már összefüggésben áll a megváltással, a bűnbocsánattal 
és a tökéletességgel .

2.4. A császárkori hellénista filozófia által befolyásolt másik 
zsidó személyiség Josephus, aki a zsidóság történetéről írt mun-
káiban szinte vezérmotívummá tette Izráel szabadságának a 
gondolatát . A Zsidók története (Antiquitates Iudaicae) című műve 
nem egyéb, mint a zsidó nép történetének felszabadítás-történet-
ként való újraértelmezése . Itt tehát a szabadság – ígéret . A zsidó 
háborúról szóló munkájában pedig (Bellum Iudaicum) a zélóták 
erőszakos szabadságeszményével állítja szembe (meglehetősen 
tendenciózusan) a nép és a papok mérsékelt szabadságideálját . 
Itt pedig a szabadság – végzet .9 Josephus számára szabadság ott 
van, ahol az Isten törvényét meg lehet tartani . Ezért állítja ösz-
sze például azoknak a római birodalmi rendeleteknek a listáját, 
amelyek szavatolják a zsidó nép vallásszabadságát (Ant . 14,12) .
6 A hellénista zsidóság a görög-sztoikus világtörvényt mintegy a Tórával azo-

nosítva alakítja ki azt a Tóra-szemléletet, amit M . Hengel találóan „Tóra-
ontológiának” nevez (vö . Hengel, M .: Judentum und Hellenismus, Tübingen, 
1973 . (WUNT 10), 120kk . 

7 (Strack, H . –) P . Billerbeck: Kommentar zum Neuen Testament, 1,609: „Aki-
nek szívügye a Tóra szava, az sok gondtól szabadul meg .”

8 Epiktet: Was ist wahre Freiheit? Diatribe IV,1 . Tübingen, 2013 . Mohr Siebeck . 
Ed . S . Vollenweider et alia . SAPERE XXII .

9 Vö . Nestle, i . m . 287kk .
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2.5. Egészen váratlan helyen bukkan fel a szabadságnak a 
Makkabeusok szabadságharca óta táplált erős vágya, neveze-
tesen a zsinagógai imádságokban, ahol az a csalfa messiási re-
mények ellenére is otthonra talált (pl . 1Makk 2,7) . Itt teljesen 
eszkhatológiai színezetet ölt a gondolat, és a végidőbeli szabadság 
reménye szinte töretlenül él tovább ezekben az imádságokban . 
A Jézus korában már feltételezhetően ismert Tizennyolc-kéréses 
áldás 10 . áldása így könyörög Istenhez: „Fújd meg a nagy kürtöt 
(sófárt) szabadulásunkra, és emeld fel zászlónkat száműzötteink 
egybegyűjtésére .”10 

3.1. Ha valaki az Ószövetség felől közelít az Újszövetség sza-
badságra vonatkozó szóhasználatához, az meglepődve tapasz-
talja, hogy Pál apostol leveleiben (a LXX-val ellentétben), ha nem 
is túl sűrűn, de számos helyen megjelenik a fogalom . Az ószövet-
ségi háttér ismeretében sok kutató a levelekben előforduló sza-
badság-terminológiát az apostol hellénista neveltetésének lecsa-
pódásaként értelmezi, amely esetleg éles ellentétben állt a zsidó 
tradícióval .11 Úgy vélik, a görög polis, a művészet, a filozófia, a 
tudomány annak a példátlan lázadásnak köszönheti létét, amely 
lerázván magáról a hagyományt, visszaszorította a mítoszok ar-
chaikus erőit, és az emberi értelem játékterét addig elképzelhetet-
len mértékű szabadságban kitágította . Izráel is nyert – úgymond 
– bizonyos mértékű szabadságot azzal, hogy felszabadult a kö-
rülötte lévő népek (Babilon) mitikus káosz-erőitől, Isten teremtő 
hatalmának magasztalásával . Ezt a teret azonban soha nem tud-
ta megtölteni még az egyiptomi szabadulásra való emlékezésé-
ben sem . A görögök felfedezték az ember szabadságát, Izráel pe-
dig az Isten szabadságát .12 Úgy gondolják, hogy Pál apostol, aki 
mindig két zongorán játszik, éppen e két kultúra eltérő dallamait 
fonja egybe a szabadságra vonatkozó fejtegetéseiben .

3.2. Amint azonban a 2 . pont alatt láttuk, lényege szerint a tör-
vény és a szabadság közötti kapcsolat az ószövetségi-zsidó tradí-
cióban is megtalálható .13 Ezért vehette át a hellénizmus korában 
a korai zsidóság görög nyelvű diaszpórája különösen a sztoikus 
filozófia fogalmi készletét, amellyel azután Pál is él a leveleiben . 
Az apostol azonban nem sztoikus filozófusként gondolkodik 
megváltásról, életről–halálról, szabadságról–rabszolgaságról, a 

10 (Strack –) Billerbeck, i . m . 4/1, 212 .
11 Mind F . St . Jones (Freiheit in den Briefen des Apostels Paulus, Göttingen, 1987), 

mind S . Vollenweider (Freiheit als neue Schöpfung, Göttingen, 1989) egy-egy 
monográfiát szentelt a témának, amelyek sok vonatkozásban eltérnek egy-
mástól, de a kérdéskör vallástörténeti levezetésében teljesen egyeznek . H . 
Schlier „eleutheria” ktl . szócikke a ThWNT-ben, a szócikkek szokásos szer-
kezetétől eltérően, még csak nem is foglalkozik a kifejezés ószövetségi-zsidó 
hátterével .

12 Szó szerint így fogalmaz Vollenweider, i . m . 14 .
13 G . von Rad Az Ószövetség teológiája című művében (Budapest, 2001) egy fe-

jezetet szentel a próféták „szabadságának” . Azt írja: a próféták e szabadsá-
got nem annyira fogalmakban „objektiválták”, hanem inkább „gyakorolták” 
(72); hasonlóan vélekedik tanítványa, H . W . Wolff (i . m . 245–249) . 
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szabadság kozmikus dimenzióiról, hanem a Krisztusban elnyert 
megváltás és szabadítás világosságában . Fontos különbség az 
is, hogy Pál az ószövetségi-zsidó hagyományban gyökerezve az 
egyedüli-személyes Isten kinyilatkoztatásának hordozójaként 
tekint a Szentírásra . Ez – minden hasonlóság mellett is – a görög 
filozófiától eltérő fogalmiságot jelent (pl . hiányzik az akaratsza-
badság problematikája) . Azt mondhatjuk: a görögök felfedezték 
az ember szabadságát, Izráelnek pedig Isten kinyilatkoztatta a 
maga szabadságát . Érdemes az arányokra is figyelni . Bár a sza-
badság fogalma fontos, de mégsem középponti eleme Pál teoló-
giai gondolkodásának, a görögség viszont nagy terjedelemben 
problematizálja a kérdéskört . Amíg tehát a keresztény dogma-
tikákban szükségszerűen tárgyalni kell a keresztény szabadság 
kérdését, legalábbis félreérthető, hogy pl . R . Bultmann egy teljes 
fejezetet szentel újszövetségi teológiájában a fogalomnak, hiszen 
az Pálnál nem önállóan, hanem bizonyos összefüggésekben for-
dul elő . Természetesen Bultmann is (a protestáns hagyománynak 
megfelelően) ezekben az összefüggésekben tárgyalja a keresz-
tény szabadságról szóló kijelentéseket: a) szabadság a bűntől; b) 
szabadság a törvénytől; c) szabadság a haláltól .14 A következők-
ben eltérünk ettől a rendszerezéstől .

3.3. Mindenképpen nagy jelentőségű, hogy Pál apostol a 
„szabadság” kifejezést az üdvösség meghirdetésének szolgálatá-
ba állította, és így az bekerült a keresztény igehirdetés szótárába . 
Nyelvi szempontból feltűnő azonban, hogy milyen változatos 
összefüggésekben, milyen ellentétes fogalmakkal szembeállítva, 
hányféle értelemben használja a leveleiben: ellentétpárként (rab-
szolga–szabad; Róm 6), a szolgai lét szinonimájaként (1Kor 7,22), 
képes beszéd formájában a törvénnyel összefüggésben (Róm 7,2; 
8,2 .21), stb . . De megjelenik olyan kritikus helyzetekben is, ahol 
életről és halálról, az emberlét nyereségeiről vagy veszteségeiről 
van szó, viszont háttérbe kerül ott, ahol létünk igazi lényegéről 
van szó (vö . Róm 7 . és 8 . fejezeteit, ahol a 8,15-ben a „szolga-
ság lelke” kifejezéssel az „[Isten]fiúság” kifejezés áll szemben) . 
Mindez jelzi, hogy fontos kifejezés, de üdvösségünk kérdésében 
még nem a végső szó .

3.4. A „szabad” és a „szabadság” kérdése – természeténél 
fogva – mindig arra vonatkozik, hogy kihez tartozik az ember, 
és kinek van joga fölötte rendelkezni . Azzal még nem szabad az 
ember, hogy azt mondja: nem akarom, hogy mások rendelkez-
zenek fölöttem . Ekkor is megmarad a kérdés: kihez tartozom, 
kinek vagyok a tulajdona? Ha nem akar másokhoz tartozni, ak-
kor értelemszerűen önmagához tartozik, és önmaga fölött kell 
rendelkeznie . A kérdés ugyanúgy kérdés marad, ha a rabszolga 
és szabad között eltűnnek a társadalmi különbségek, miként az 
olyan társadalomban is, ahol különbséget tesznek szabad és rab-
szolga között . A „szolga” és „szabad” ellentétpár használatakor 

14 Vö . Bultmann, R .: Az Újszövetség teológiája, Budapest, 1998, 268–285 .
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Pál apostol újra és újra átrendezi a hangsúlyokat, ami jelzi, hogy 
a szabadság témakörét a maga teljes mélységében átgondolta .

4.0. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, a Pál apostol 
leveleiben előforduló „szabadság” téma néhány összefüggését 
vizsgáljuk meg . 

4.1. 1Kor 6/7 és Gal 3/4

A hagyományos jogi-társadalmi értelmű szóhasználattal elsősor-
ban az 1Kor 7-ben és a Gal 3/4-ben találkozunk . Itt a szabad ember 
egyrészt éles ellentétben áll a rabszolgával, másrészt a kifejezés a 
rabszolgaállapotnak egy bizonyos módusaként is megjelenik . Az 
1Kor 7,22-ben az apostol játszik a szavak jelentésével, attól függő-
en, milyen a megszólítottak társadalmi rendje . Az Úrban elhívott 
rabszolgát az Úr „felszabadítottjának” (apeleutheros kyriou) neve-
zi, természetesen eszkhatológiai értelemben, és hasonlóképpen: 
a (jogi értelemben) szabad emberként elhívottat Krisztus „rab-
szolgájának” (doulos khristou), ugyancsak eszkhatológiai értelem-
ben . Az eszkhatológiai értelem megjelölés azt a páratlan mértékű 
szabadságot jelenti, amellyel Krisztus már itt, e mostani világ-
korszakban megajándékozza a benne hívőt, mint az ő eljövendő 
országának a polgárát .15 Pál kijelentésében úgy hangzik mindez, 
mintha a szerepek felcserélődtek volna, és mégis: mindkét féllel 
ugyanaz történik . Az a folyamat, hogy a hívő a Krisztusban nye-
ri el a szabadságát, a rabszolgatörvény analógiája alapján kivá-
sárlásának is nevezhető . A páli szóhasználat megkülönbözteti az 
áron való megvétel fogalmától (agoradzó) a rabszolga meg- vagy 
kiváltásának (exagoradzó)16 a fogalmát . Az agoradzó esetében a 
hangsúly nem a szabadság megteremtésén van, hanem egy új 
függőségi viszonyba való áthelyezésen . Erről beszél az 1Kor 6,20 
(„áron vétettetek meg”) és a 7,23 ugyanúgy („áron vétettetek 
meg”) . Itt a birtokviszony változását egy olyan fordulat jellemzi, 
amely éles ellentétben áll a görög szabadságértelmezéssel . Pál 
így fogalmaz: „Testetek a bennetek levő Szentlélek temploma… 
ezért nem magatokéi vagytok” (1Kor 6,19) . Ez a kijelentés any-
nyit jelent: „rabszolgák vagytok” (1Kor 7,22) . A doulos, a rabszol-
ga ugyanis kiváltképpen az, aki nem a saját maga ura . Ennek 
ellenére mind a megvásárlás, mind pedig a kivásárlás esetében 
ugyanarról a tényről beszél az apostol . A „Krisztus rabszolgá-
ja” (doulos khristou) az, akitől a szabadságot mások nem vehetik 
el: „Ne legyetek emberek rabszolgái” (1Kor 7,23) . Az 1Kor 6,19 
kitétele, miszerint „nem a magatokéi vagytok”, nem a rabszol-
gaságot, hanem a szabadságot jelenti . Ezt nyomatékosítja Pál az 
erre következő 20 . v-ben azzal, hogy a hívők „teste” (sóma, ami 
a görögben a rabszolgát is jelölheti!) a bennük lakozó Szentlélek 

15 Niederwimmer, i . m . 1054 .
16 Vö . Büchsel: Agoradzó, Exagoradzó, in: ThWNT I, 1933, 125kk . 
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temploma . Ezért kéri a szabadságra megváltottakat: „dicsőítsé-
tek (doxasate) Istent testetekben” (en tó sómati hymón) . 

A Gal 3,28 kijelentésével (Krisztusban „nincs zsidó, sem gö-
rög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő”) kapcsolato-
san először érdemes tisztázni néhány félreértést . a) Pál apostol 
nem hirdeti a népek egyenlőségét (teológiájában a zsidó nép-
nek külön szerepe van Isten üdvözítő tervében; a görög népnek 
kiemelt helye a Római Birodalomban) . b) Nem hirdeti férfiak 
és nők egyenjogúságát (a férfi megmarad férfinak, a nő pedig 
nőnek – de Isten előtt egyenértékűek) . c) És nem hirdeti a rab-
szolgák felszabadítását sem . A rabszolga továbbra is megmarad 
rabszolgának, megmaradnak a társadalmi különbözőségek, de 
ezek már nem akadályai annak, hogy a rabszolga (és a szabad) 
egyképpen üdvözüljön, és egynek tudja magát Krisztusban, az 
egyházban . Az apostol szerint a Krisztusban elnyert szabadság 
az egyház, a gyülekezet közösségében már valósággá lett, mivel 
az elválasztó különbözőségek megmaradtak ugyan, de a Krisz-
tus testén belül elveszítették jelentőségüket (vö . 1Kor 12,13) . A 
fennálló valóságnak ez a fajta nivellálódása érvényes a rabszol-
gaságra is, de ebből még nem következik a rabszolga-felszabadí-
tás programja (vö . Filemon-levél) . Ez az újfajta rend a Krisztus-
ban hívőké, és magáról Krisztusról tesz bizonyságot (2Kor 3,17) . 

Nem feledkezhetünk meg az 1Kor 6,12–20-ban a szabadság 
vagy szabadosság témaköréről, amelyet az apostol a paráznaság 
konkrét példája alapján tárgyal . A „paráznaság”-ként fordított, 
itt használt porneia kifejezés jelentése vitatott a szakirodalomban 
(átfogó értelmű tiltott szexualitás, vagy prostituáltakkal való kap-
csolattartás, esetleg templomi prostitúció, vagy utalás az 1Kor 
5,1–5-re stb .) . Bennünket itt a 12 . v . érdekel, ahol Pál a rá jellemző 
sajátos dialektikával fogalmazza meg a maga szabadságértelme-
zését: „minden szabad (exestin) nekem, de nem minden használ 
(sympherei) . Minden szabad nekem, de nem válok semminek a 
rabjává (exousiasthésomai)” . Azaz: különbséget tesz a szabadsá-
got kifejező cselekvés és annak a közösségre és az egyénre vo-
natkozó, feltétlenül figyelembe veendő következményei között . 
Ezt az utóbbi szempontot az exestin – exousiasthésomai szójátékkal 
nyomatékosítja,17 ezzel is utalva arra a veszélyre, hogy emberek 
vagy dolgok rabszolgává tehetnek . A sympherei (használ) kifeje-
zés a sztoikus filozófiában is jól ismert . A sztoikusok szerint a 
racionális ember, az állatoktól eltérően, a világot Isten által irá-
nyított egységként szemlélve felismeri a világ hasznos voltát a 

17 A szópár második tagja az exousiadzó görög ige passzív formája . A szójáték 
onnan ered, hogy a szabadságot kifejező exestin és exousia kifejezések nyel-
vileg hasonló szóképzések: ex + a létige megfelelő alakja . Az exestin (= sza-
bad, megengedett) a törvény szerinti szabad vagy nem szabad kifejezése (pl . 
Mt 22,17), az exousia (= hatalom) nem a maradék emberi lehetőség, hanem 
a törvénytől független új valóság megteremtésének a lehetősége . Jézusnak 
exousia-ja, hatalma van (vö . Mt 7,29) . 
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közösségre nézve . Pál itt nyilvánvalóan a keresztény közösség 
„hasznát” nézi, és erről beszél .

Itt azonban, egészen meglepő módon, a „minden szabad” 
(panta exestin) kifejezést használja (vö . 10,23) . Nyilván a korin-
thusi ellenfelek által használt jelszóról van szó . Úgy tűnik, a jel-
szó igazságát Pál nem vitatja, még ha a hozzá fűzött „de nem 
minden” (all’ ou) megszorítás korlátozza is annak érvényességét . 
A kifejezés azonban nem a „minden szabad” (panta exestin) ha-
tárait szűkíti, hanem a „szabad” (exestin) értelmére vonatkozik, 
és az apostol egy olyan meghatározó szempontot említ, amely a 
szónak egyáltalán pozitív értelmet ad . Szabad az, ami nem okoz 
kárt, sőt, az életet segíti; ami a szabadosság helyett önuralom-
ra késztet, ami nem rombol, hanem épít, ami nem destruktív, 
hanem konstruktív . Az eredeti jelentésben az exestin a törvény 
által megszabott kereteken kívüli helyeket mutatja meg – azo-
kat, „ahol mindent szabad” . A Pál apostol által adott új jelen-
tésben a kifejezés értelme: átadom magam az Isten teljhatal-
mának, exousia-jának . Ez az az ellenhatalom, amely szemben 
állhat az embert rabszolgává tevő, ártó hatalmakkal (vö . 12 . v .: 
exousiasthésomai) . Ez az a hatalom, amely mindazt munkálja, ami 
az ember „épülésére” (oikodomein) van, vagyis: ami az életet szol-
gálja (vö . 1Kor 10,23) . E kijelentésekkel az apostol finoman utal 
arra is, hogy Jézus teljhatalma (exousia) mennyire ellentétben áll 
a törvény „szabad” (exestin), illetve „nem szabad” (ouk exestin) 
világával . Ez a hatalom felszabadítja a szabadságot arra, hogy 
ne a zabolátlanság, a szabadosság szabadsága legyen, hanem az 
Istentől kapott szabadságként teljesedjék ki .    

   

4.2. Róm 7–8

A protestáns teológiában hagyományosan nagy irodalma van a 
„törvénytől való szabadság” gondolatának .18 A szintagma azon-
ban csak itt, a Róm 7,3-ban fordul elő (eleutheros apo tou nomou), ké-
pes beszéd keretében, speciálisan a házassági törvénnyel kapcso-
latban, és nem az egész törvényre vonatkozóan . Helyesebb ezért 
az újabb írásmagyarázókkal úgy fogalmazni, hogy Pál apostol 
inkább a törvénynek a bűn által okozott kárhozatos következmé-
nyeiről beszél, amelytől a Lélek által szabadulhatunk meg .19

Számunkra a 7,7–25 . versek fontosak, amelyekben az apos-
tol eljut az emberi önismeret páratlan mélységeiig . Az alábbiak-
ban a nem egyszerű gondolatmenet parafrázisát adjuk .20 Az első 
részben (7–13 .v .) Ádám példáján mutatja meg Pál az emberlét 
modelljét a bűn és a törvény összefüggésében . Kiinduló kérdé-
se: „A törvény bűn?” (7a) Vajon annyira korlátok közé szorítja 

18 Pl . Vollenweider, i . m . 21 .
19 Vö . Schnelle, U .: Paulus, Berlin, 2004, 593 .
20 A parafrázishoz ld . a továbbiakban Theissen, G .: Psychologische Aspekte 

paulinischer Theologie, Göttingen, 1983 (FRLANT 131), 189kk .
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Isten törvénye az embert, hogy bűnössé teszi? Bizonyosan nem! 
A bűn tehát rejtély marad . Az is rejtély, hogy az ember önma-
ga ellenségévé lesz, de erre a törvény nem tud választ adni . A 
bűn nem más, mint az ember egzisztenciális elferdültsége . A bű-
nös ember rászedett csaló, mert becsapja embertársát, önmagát 
és magát Istent is . Becsapja embertársát, amikor a saját jogát a 
másik ember kárára érvényesíti . Becsapja önmagát, amikor elhi-
teti önmagával, hogy Istennel szemben megnyerheti az életét, és 
hogy a törvény akadályozza őt önmaga kiteljesedésében . Rejtély 
marad tehát az életellenes gonosz, és ezt a rejtélyt a törvény sem 
tudja feloldani . Viszont: ennek az egzisztenciális elferdültségnek 
a felismerésében van szerepe a törvénynek (7b), amely azután 
elvezethet a bűn megtapasztalásához (vö . 3,20) .

E tétel kifejtését Pál – szó szerint – Ádámnál és Évánál kez-
di el . Ádám nem csupán az első ember, hanem a mindenkori 
ember, akinek Ádám – a páli „dramaturgia” szerint – a hang-
ját kölcsönzi .21 Ez a „dramaturgiai lépés” egyúttal kifejezi a bűn 
univerzalitását is . Pál az édenkerti bűnesetre utalva, a zsidó ma-
gyarázati hagyománynak megfelelően, az Isten által adott tör-
vényt egyetlen parancsba sűríti: „Ne kívánd!” (7c; vö . 4Makk 2,6) 
A mózesi törvénynek nyilván nem a „kívánság” elleni küzdelem 
a fő célja, hanem az ember életterének szabályozása, de a zsidó 
hagyomány is gyakran így foglalta össze a törvény lényegét . A 
bűnt azonban a törvény nem tudta ellenőrzése alatt tartani . El-
lenkezőleg: a bűn a maga uralma alá hajtotta a törvényt, és a sa-
ját céljaira használta fel . Így történhetett, hogy az Isten akaratát 
kifejező törvényt az ember korlátként élte meg, mert az határt 
szab életterének . A bűn lényege azonban éppen az, hogy Isten 
és ember közé áll, és így az ember Istenben és törvényében nem 
életadó hatalmat lát többé, hanem csupán életkorlátozó erőt . A 
törvény mondja meg, meddig mehet az ember úgy, hogy Isten 
akaratát ne sértse meg . Mivel a bűneset (Gen 3) lényege szerint a 
„többre vágyás” (sicut eritis Deus), az ember által elképzelt iste-
ni lét utáni vágyakozás, ezért a bűn vágyakozás a tökéletes füg-
getlenségre, a szabadságra . A törvény tiltása tehát határátlépésre 
ösztönöz, a több élet reményében .

„Mert törvény nélkül halott volt a bűn” (8b) – mondja Pál, 
vagyis hatástalan, nem létező volt . „Én törvény nélkül éltem egy-
kor” (9a) – hangzik a folytatás . Ez az „én” ismét a mindenkori 
ember, Ádám, aki magától értődő módon élt az Édenben, nem 
vágyott több életre . De közbejött az Isten parancsa (Gen 2,16–
17), miszerint az Isten által szentté nyilvánítottat nem érintheti 
az ember, és ez elindította a többre vágyást . A bűn ezzel meg-
elevenedett – én pedig, a mindenkori Ádám, a halál fia lettem (= 
kiűzetés a Paradicsomból, az ember halandó lett) . A teljes életre 
adott törvényt korlátnak tekintettem, a többre vágyásom pedig 

21 A Róm 7 főbb magyarázataira ld . Lichtenberger, H .: Das Ich Adams u. das Ich 
der Menschheit, Tübingen, 204 . (WUNT I 164) .
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halálba vitt . Ez a bűn nagy csalása . Pál éppen Ádám példáján 
mutatja be, hogy a bűn, Isten jó törvényét kiindulópontként fel-
használva, miként viszi az embert a halálba, miközben a „több 
élet” reményével kecsegteti . 

A 12 .13 . v .-ben Pál levonja a következtetést . A törvény maga 
nem bűn, ellenkezőleg: a bűn kerítette a törvényt hatalmába . Te-
hát nyilvánvalóvá lett, hogy nem a törvény lesz halálommá, ha-
nem a bűn visz a halálba . Eközben azonban feltárul a bűn igazi 
arca, hogy ti . halálerő . Ezt a halálerőt pedig éppen a törvény el-
jövetele támasztotta életre . Ekkor derült ki, hogy a bűn hatalmá-
ba kerítheti a jót, ki tudja zsákmányolni, és az ember ellen tudja 
fordítani . A törvény állandóan azt mondja: ha a jót teszed – élni 
fogsz, ha a rosszat – meg kell halnod . Embervoltunknak alapvető 
önellentmodása ez, hogy a törvény közbejötte óta a jó cselekvése 
a túlélésünk kérdése lett . 

Embervoltunknak ez a mély összefüggésrendszere csak 
Krisztus eljövetelével lett nyilvánvaló Pál számára . Csak a Krisz-
tus nélkül élő, a bűn által megcsalt ember éli át ezeket a feszítő, 
egymással viaskodó törvényszerűségeket . Pál tud arról is, hogy 
a törvény Krisztust is keresztfára juttatta (Gal 3,13), és még in-
kább arról, hogy Isten a Fiát feltámasztotta új életre . Ezzel lehullt 
a bűn álarca (a bűn „bűnné lett” – 13 . v .), és Isten törvénye is a 
maga helyére került .

Ebből következik (14–25 . v .) az újabb tétel: „a törvény lel-
ki, én pedig testi vagyok: a bűn rabszolgája” (14) . Vagyis a tör-
vény az élet, azaz Isten oldalán áll, az „én” (egó) viszont „testi” 
(sarkinos) . Azt mondja a „bűn rabszolgája” (pepramenos):22 ebben 
a bűn által meghatározott világban élek, csak erre a világra ha-
gyatkozom és szorítkozom, amelyből kizártam Istent . Egyedül 
vagyok a világban, csak önmagamra (a „testre”) támaszkodom . 
Így adja magát a bűn uralma alá . Nem hiszi el a bűn létezését, 
„mítosznak” tekinti, elutasítja magától . Ekkor ocsúdik fel a rá-
szedett csaló: „amit teszek, azt nem is értem” (15a) . Azt hittem, 
az életet szolgálom, és valójában a halál jegyese vagyok . Ehhez 
az élettapasztalathoz kapcsolódva mondja Pál: „nem azt cselek-
szem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök” (15b) . Te-
hát a legjobb szándék, a bölcs belátás, az ismeret sem tudja az 
emberben lévő gonosz munkáját megakadályozni . A jó ismerete 
és a bennem lakó bűn közötti belső emberi konfliktus azt jelenti, 
hogy az „én” teljességgel a bűn uralma alatt van . Ezért „nem azt 
teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem aka-
rok: a rosszat” (19 . v .) . Pál tehát az emberben lévő gonoszt nem 
tudáshiányra vezeti vissza (az „ismeret” megvan az emberben), 
és a „jó akarását”, a jó szándékot sem vonja meg az embertől . 
Sőt, ott van az emberben az a belátás is, hogy a törvény jó (16 . v .) . 
Ebből viszont az következik: „ha azt teszem, amit nem akarok, 
akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn” (20 . v .) . 

22 A pipraskó ige pass . perf . part .-a = „(rabszolgaként) eladott ember” .
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Pál elkerülhetetlen kényszerként beszél arról, hogy az akart jó 
helyett a megtett gonoszra van csak az embernek lehetősége (21 . 
v .) . Ezt a belső törvényszerűséget tovább részletezi . A „belső em-
ber” szerint örül az Isten törvényének (22 . v .), de tagjaiban van 
egy „másik törvény” is, amely harcol az „értelem törvényével”, 
és foglyul ejti a tagjaiban lévő „bűn törvényével” (23 . v .) .

E helyzetben csak a panasz és a megváltás utáni kiáltás ma-
rad az ember számára: „Ó, én nyomorult ember! Kicsoda sza-
badít meg e halálra ítélt testből” (24 . v .) . A panasz az ember 
elveszett voltának tudatosulását jelzi, másrészt a kívülről jövő 
megváltó utáni vágyat fejezi ki . Sőt, Pállal együtt azt kell monda-
nunk, hogy ez bizony a remény kiáltása, amelyet egyedül Krisz-
tus hívhat elő a rászedett emberből . Csak a kívülről jövő Meg-
váltó az, aki az emberben dúló ellentétes törvényszerűségeket el 
tudja rendezni . Ezért hangzik fel a hálaadás szava: „Hála legyen 
Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (25a)

4.3. 1Kor 8–10 és Róm 14–15

A bálványáldozati hús evésének nagy összefüggésében beszél 
Pál a keresztény szabadság témájáról az 1Kor 8–10-ben, saját ma-
gatartását állítva e szabadság mintájául (1Kor 9) . Itt is a gondo-
latmenet parafrázisát adjuk .

Pál először – szokásának megfelelően – a tényállás belső el-
vét adja meg a 8,1–3-ban azzal, hogy tisztázza a helyes „ismeret” 
(gnósis) fogalmát . A bálványáldozati hús (eidólothyton) evésével 
kapcsolatosan mindenkinek van „ismerete” . De szinte már előre 
halljuk a későbbi 13 . fejezet szavait: „az ismeret felfuvalkodottá 
tesz, a szeretet (agapé) pedig épít (oikodomei) . Ha valaki azt gon-
dolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, 
ahogyan ismerni kell . De ha valaki szereti Istent, azt már ismeri 
Isten” (8,1–3) . Tehát az igazi gnósis esetében nem valamiféle tár-
gyi ismeretről van szó, hanem olyan Isten-ismeretről (gen . subi .), 
egyfajta gnosis passiva-ról, amely az Isten iránti szeretetben mu-
tatkozik meg .23 A tárgyi értelemben vett tudás az, hogy a világ-
ban nincsenek bálványistenek, mert csak egy Isten van (8,4), és 
így valójában nincs bálványáldozati hús sem . Tehát az ezzel kap-
csolatos problémáról sem kellene beszélni . Ez az ismeret azon-
ban nincs meg mindenkiben, mert sokak számára mégis vannak 
démonok (vö . 10,20), és az ezzel kapcsolatos társadalmi összejö-
veteleken (synetheia) a kérdés előkerül . Ezekben az emberekben, 
a Krisztus-hitre tértük után is ott van a démonoktól való féle-
lem . Bár szeretnének úgy gondolkodni, mint az előbbi csoport, 
de a lelkiismeretük (syneidesis) gyenge . Ezeket nevezi az apostol 
„gyengéknek”, míg az előbbi csoportot „erőseknek” (magát is e 
csoportba sorolja, vö . Róm 15,1) .
23 Soden, H . von: Sakrament und Ethik bei Paulus, in Uő: Urchristentum u. 

Geschichte. Gesammelte Aufsätze, Tübingen, 1951, 241kk .
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Pál tanácsának a címzettjei az 1Kor 8-ban és a 10,23–30-ban 
egyértelműen az „erősek” . Azt mondja: amikor ezek az embe-
rek a bálványáldozati hús evésének tabuját nyilvánosan és ex-
hibicionista módon semmibe veszik, akkor kérdezzék meg ön-
maguktól, hogy vajon az idejétmúlt, meghaladott kötöttségektől 
való emancipáció nem azok kárára történik-e, akik a megfeszített 
Krisztusért testvérként vannak a szívükre helyezve . Aki tehát a 
saját „ismeretével” (8,1) nem a másik emberre tekintettel él, és 
ezzel magának olyan elit életgyakorlatot tulajdonít, amellyel a 
még gyenge tudatállapotú testvérnek súlyos kárt okoz, az Krisz-
tus ellen vét, pontosabban: az ellen a szeretet ellen, amely Krisz-
tus kereszthalálának az értelmét adja (vö . 1 . és 7 . v .) .

Az apostol ezzel implicit módon azt mondja: ha az „ismeret” 
valóban az, ami (tehát Istentől ajándékba kapott ismeret), akkor 
ennek az ismeretnek a birtokosa önként lemond az így nyert sza-
badságának kirakatba helyezéséről . Pozitív módon fogalmaz-
va: ez a szabadság (eleutheria) – a „gyengékre” való tekintettel 
– szeretetben (agapé) történő odafigyelésben valósul meg . Azt az 
önelköteleződést, amelyre Pál az „erőseket” akarja késztetni, a 
8,13-ban fogalmazza meg gnómikus szentenciaként, sing . 1 . sze-
mélyben („retorikai én” formájában): „Ha az étel [evése] meg-
botránkoztatja a testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy 
őt meg ne botránkoztassam .” Ezáltal a szeretetben gyakorolt 
gnósis egyszerűen elutasítja magától az olyan cselekedeteket és 
magatartásformákat, amelyek a gyülekezet „épülését” (oikodomé) 
akadályozzák, mert csak „önmaguk épülését” (az önmegvalósí-
tást) szolgálják (1Kor 10,23kk) . Mindezt a szeretet által gyakorolt 
„ismeret” azért teheti meg, mert ezt az önkorlátozást a szabad-
ság cselekedeteként értelmezi (vö . 10,25kk) .

Lényegében hasonló tendenciájú páli érveléssel találkozunk 
a Róm 14,1–15,6-ban is . Bár itt nem a bálványáldozati hús evése 
a kérdés, hanem a hús/zöldség- és a borfogyasztás, illetve bizo-
nyos napok megünneplése (14,2–6 .21), de itt is – mint az 1Kor 8 
és 10 párhuzamos helyein – Pál állásfoglalása az „erősek” önkor-
látozását célozza a „gyengék” javára . Ez nem csupán az „erősek-
nek” szóló intésekben mutatkozik meg (Róm 14,1 .13b és 15,1k), 
amelyek után mindig egy-egy újabb gondolatmenet következik, 
hanem a 14,13kk bizonyításában is, amely a „gyengékre” tekin-
tettel (az 1Kor 8–10-hez hasonlóan) krisztológiailag érvel (vö . 
14,14) . Hasonló a helyzet a 15,2-höz kapcsolódó 15,3 esetében is: 
„Mindegyikünk a felebarátja kedvét keresse, mégpedig annak 
javára és épülésére . Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt .” 
Pál nagyon óvatosan úgy fogalmaz, mintha mindkét félnek szól-
nának ezek az intések . Ez azonban nyilvánvaló retorikai fogás, 
hogy ezzel is mintegy gyengítse az egyoldalú nyomást, és így a 
tulajdonképpeni címzettek figyelmét felkeltse .

Az 1Kor 8 és a 10,23–30 közötti 9 . fejezetben Pál önmagát a 
keresztény szabadság paradigmájaként állítja az „erősek” és 
„gyengék” elé, mintegy egybekötve és személyében illusztrálva 
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a 8 . és 10 . fejezet mondanivalóját . A 8 . fejezet intése után, mi-
szerint az „erőseknek” tekintettel kell lenniük a „gyengébbekre”, 
most az apostoli szabadság kérdéskörét vizsgálja átfogóbb teoló-
giai horizontban . A kiindulópont: az apostol lemondott arról a 
jogáról, hogy a gyülekezet eltartsa őt korinthusi szolgálata ide-
jén . Valamilyen oknál fogva védeni kényszerül ezt az döntését 
(9,3kk), az okokat csak találgatni lehet (talán Pál kézműves fog-
lalkozása nem tetszett az előkelő korinthusi pneumatikusoknak?) . 
Érvelésében Pál az apostoli jogára (exousia) és szabad (eleutheros) 
voltára hivatkozik (1 . v .) . Az apostoli exousia lényege kettős . Pál 
emlékezteti a korinthusiakat a velük való szoros kapcsolatra (4–
14: katona-zsold; szőlő-gazda; nyáj-pásztor; nyomtatás-ökör), 
amelyből az apostoli exousia ered . Ez alapján élhetne a gyüleke-
zet eltartási kötelezettségével, de (Barnabással együtt) nem élt 
vele (12b .15–18), mivel „kényszer” (ananké) nehezedik rá . Ezzel 
a „kényszer” kifejezéssel nyilván a damaszkuszi úton átélt pró-
fétai elhívatására céloz . Tehát eltartásáról nem önként, hanem 
annak az ananké-nak a hatása alatt mondott le, amelyben Isten 
„világosságot gyújtott” a szívében, és dicsőségét felragyogtatta 
számára a Krisztus arcán (vö . 2Kor 4,6) . Ez az Isten akaratának 
való teljes önátadás új fénybe állítja az 1 . v . eleutheros kifejezésé-
nek értelmét . Azért lett rabszolga (doulos), hogy minél többeket 
„megnyerjen” (kerdainó) Ura, Jézus Krisztus számára . Nemcsak 
Jézus Krisztus rabszolgája (Róm 1,1; Gal 1,10; Fil 1,1), hanem a 
gyülekezet rabszolgája is Krisztusért (2Kor 4,5), hiszen maga 
Krisztus is – a Fil 2,7 szerint – „szolgai formát” (morphé doulou) 
öltött . Ebben a kontextusban még jobban kitűnik, hogy a 9,1 kije-
lentése apostoli szabadságával kapcsolatban nem önellentmon-
dás . Szabadsága abban áll, hogy másoknak szolgájává lehet (19 . 
v .) . Erre a szolgaságra a Krisztusban nyert szabadsága képesíti . 

A 9,19–23 . v-ek ezért a 8–10 . fejezetek mondanivalójának az 
összefoglalása . A 19 . és 22b elvileg értelmezi a 20–22 . v-ek pél-
dáit . A 19 . v . eleutheros kifejezése a financiális függetlenségen 
túlmenően mutatja, hogy az apostol számára szolgaságot jelentő 
isteni ananké alatt (vö . 2Kor 4,6) olyan szabadság tárul fel, amely-
nek sugárözönében az evangélium minden emberi élethelyzetbe 
utat talál (zsidók – a törvény uralma alatt lévők – a törvény nél-
küliek – az erőtlenek) . Amint fentebb már láttuk, a „szabad” és 
„szolga” kifejezéseknek ez az egybekapcsolása Pál számára nem 
jelent paradoxont, mert meglátása szerint a szabadság a létét an-
nak a Krisztusnak köszönheti, aki szolgai formát öltve (vö . Fil 
2,7) lett emberré . A görögség gondolkodásában a szolgaságnak 
soha nem volt ilyen pozitív jelentése . Ügyelnünk kell azonban 
arra, hogy a két kifejezést Pál nem használja szinonim módon, 
kicserélhetőségük látszólagos . Bizonyosan nem fogalmazott vol-
na a Róm 8,15-ben így: „Ti a szolgaság lelkét kaptátok”, vagy a 
2Kor 3,17-ben így: „Ahol az Úr Lelke, ott a szolgaság .”24 Itt tehát 

24 Vö . Vollenweider, i . m . 211 . 
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egy megfordíthatatlan folyamatról van szó . A szabadság a szol-
gálatban ölt konkrét alakot, a rabszolgaság azonban soha nem 
tud szabadságot szülni .

A 9,20–22 szavait bizonyosan nem lehet valamiféle elvtelen 
alkalmazkodási taktikaként, meggyőződés nélküli állapotként 
értelmezni . Sokkal inkább arról van szó, hogy csak az igazán sza-
bad ember tud az embertársával annak valóságos élethelyzeté-
ben találkozni . Igazán szabad az, aki nem egocentrikus módon él 
a világban, hanem az 1Kor 7,29–31-nek megfelelően, amely sza-
kasz komplementer módon kiegészíti azt itt mondottakat .25 Az 
„erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem (kerdésó) az 
erőtleneket, mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenkép-
pen megmentsek (sósó) némelyeket” (22 . v .) mondat „megnyer-
ni” (kerdainó) és „megmenteni” (sódzó) kifejezései adják az egész 
szakasz magyarázatát . Pál apostol azon törekvése, hogy „min-
denkinek mindenné legyen”, a másik ember megnyerését szol-
gálja . Azaz: ne maradjon abban az állapotában, amelyben van, 
hanem át lehessen helyezni elrontott élethelyzetéből egy olyan 
új élethelyzetbe, amelyről addig mit sem tudott . A Krisztusban 
elnyert szabadság tehát az apostolt felszabadítja arra, hogy a má-
sik emberrel úgy találkozzék, hogy annak célja nem a birtokba-
vétel vagy a kihasználás (vö . 1Kor 10,24 .33; 2Kor 12,14), hanem a 
Krisztushoz vezetés, megmentés az üdvösségre . 

4.4. Gal 5

A Gal 5,13–24 a levél exhortációjának a fő része, amelynek fő cél-
ja (egy rövid intermezzo után: 5,7–12), hogy megvédje a galáciai 
gyülekezet tagjait az oda „befurakodott áltestvérektől” . Pál itt 
visszatér az 5,1-ben megfogalmazott kiindulópont megvitatásá-
ra . A keresztény szabadság lényegét a „test” (sarx) és a „Lélek” 
(pneuma) ellentétbe állításával fejti ki .26 Ez az eddigi kijelentések 

25 Uo . 217 .
26 Itt nincs lehetőségünk a páli levelek két kulcsfogalmával, a sarx és a sóma 

jelentésével foglalkozni . A jelenlegi szakirodalomban kétféle értelmezéssel 
találkozunk: az egzisztenciális és a kulturális antropológiai, ill . a szociológi-
ai jellegűvel . A R . Bultmannra visszavezethető egzisztenciális értelmezés az 
emberlét központi magjára, a „tulajdonképpeni” életre összpontosít . Esze-
rint a sóma a „lét lehetőségét”, ill . az önreflexió képességét jelenti, a sarx pe-
dig az individuumot (kata sarka), vagy azt az emberen túli alakzatot, amely 
az embert meghatározza . Így a sóma pozitív, a sarx negatív megítélésű ma is 
a Bultmann által meghatározott gondolkodásban . – A kulturális antropoló-
giai (szociológiai) kutatás, mintegy a Bultmann-féle irányzat alternatívája, a 
hangsúlyt a lét perifériájára, a lét külső meghatározottságára helyezi . Nem 
annyira a fogalmakat, hanem a hozzájuk kapcsolódó kulturális, szociológiai 
és vallásos jelenségeket elemzi . Ez a módszer a kulturális jelenségek általá-
nos jellegére alapozva alkalmazza a maga eredményeit a Pál leveleiben meg-
rajzolt emberképre . Ez az irányzat szinte szinonimának tekinti a két fogal-
mat, egy és ugyanazon szemantikai tartalommal . Egyik magyarázati modell 
sem tudja teljességgel lefedni a sokrétű páli szóhasználatot .  
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gondolati továbbvitelét is jelenti . Persze, az összefüggés logikája 
annyiban összetettebbé válik, hogy a törvény tematikája tovább-
ra is megmarad (5,14 .18b .23b) . A kérdés most még inkább az, 
hogy a két motívum hogyan illeszkedik egymáshoz .

Az 5,1-hez hasonlóan Pál itt is megerősíti címzettjeiben az 
evangélium ajándékát: „Mert ti, testvéreim, szabadságra vagy-
tok elhívva .” (5,13a) A következő antitézisből azonban kiviláglik, 
hogy az ajándékba kapott szabadság máris problémákat vet fel: 
„Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem sze-
retetben szolgáljatok egymásnak!” (5,13b .c .) Ez utóbbi mondat 
meglepő . Miért beszél az apostol a Lélek helyén a szeretet szol-
gálatáról? Mi készteti arra, hogy a szeretet legyen a „szabadság 
kritériuma” . A válasz az antitézis előző mondatrészének ellen-
tétes kijelentéséből következik . Ez a tagmondat nyomatékosan 
utal arra (a szabadság ne legyen ürügy), hogy a szabadság a test 
számára „műveleti bázissá” lehet . Ebből a galáciai gyülekezeten 
belüli libertinista tendenciákra következtethetünk . Pál azt mond-
ja: a szabadságot nem használhatják ki a „testies” érdekek . Talán 
éppen erre a helyzetre utalnak a „befurakodott áltestvérek”, akik 
ezt mondják: a törvény itt segíthet rajtatok . A törvény, a Tóra, 
erős bástya a test mesterkedései ellen! Pál ezt az ajánlatot utasítja 
keményen vissza . Azt mondja: ha a szabadságra elhívottakat a 
törvény betöltésére köteleznénk, ez a szabadság végét, lényegé-
nek megsemmisítését jelentené . Akkor nem vennénk észre, hogy 
a Krisztusban elnyert szabadság esetében egy olyan, létünkkel 
összefüggésben álló állapotról van szó, amelyet a Lélek határoz 
meg . Aki beletartozik ebbe az életösszefüggésbe, annak olyan 
létmódban van része, amely a szeretet erejével munkálkodik . 
A szabadság a hívő létnek az az adottsága, hogy a Lélek jelen-
léte következtében képes önmaga fölött rendelkezni . A szabad-
ság pedig azt akarja, hogy mintegy szeretetre való képességként 
vegyék észre . Ahol ez valóságosan is megtörténik, ott a „test” 
problémája magától megoldódik, obszolét, túlhaladott lesz . Mert 
egyedül a szeretet (agapé) tudja megelőzni a „test” (sarx) felől ér-
kező kísértéseket és támadásokat . E háttérből érthető tehát, mi-
ért tér rá ilyen közvetlenséggel az apostol a szeretetre, jóllehet a 
beszéd duktusának a Lélek-tematika felé kellene tovább vinnie 
a gondolatokat . Nyilván azért teszi ezt, hogy a szabadság pne-
umatikus lényegét benne tartsa abban az élet-összefüggésben, 
amelyben mindenki önkéntelenül is tud a felebarát nyomorúsá-
gáról, segítségre szorultságáról .

Miközben a júdaista oppozíció azt szuggerálja a galatáknak, 
hogy csak a Tóra tud ellenállni a „test” hatalmaskodásának, Pál 
azt ajánlja nekik, hogy gondoljanak vissza az evangéliumi sza-
badság lényegére, amelynek pneumatikus minősége van, és eny-
nyiben önmagát a szeretet erejeként értelmezi . Ezért hangzik fel 
a meglepő imperatívus: „Szeretetben szolgáljatok egymásnak!” 
Azaz: a szabadság segítségével legyetek egymás rabszolgái! Arra 
kéri a megszólítottakat, hogy a megváltásban lehetővé tett létet 
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most már kezdjék el igénybe venni . Ebben az összefüggésben idé-
zi az Írást, mondván: a Lev 19,18 szeretetparancsában az egész 
törvény beteljesedik (5,14) . Ahol ugyanis a szeretetet mint a sza-
badság szférájában lakozó mozzanatot a Lélek gyümölcseként 
felfedezik, ott megvalósul az, amit a törvény kíván . Mert még 
mielőtt dörgő utasításként felerősödne a törvény hangja, máris 
beteljesült a parancsolat kívánsága . Másként fogalmazva: mi-
vel az igazi szeretet a felebarátnak soha nem tud semmi rosszat 
tenni, ezért a szeretet minden parancsolatnak, azaz a törvény-
nek a beteljesedése (vö . Róm 13,9k) .27 Ahol viszont a szabadság 
nem olyan képesség, amely szeretetre képesít, ott megjelenik a 
„test” (sarx) a maga hatalmával, és ember az ember farkasává 
lesz (5,15: „Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, 
el ne emésszétek egymást!”) . Végzetes öncsalás volna ilyen hely-
zetben a törvénytől segítséget várni . Mert a testies tombolás he-
lyén a törvény csak vádlóként léphet fel (5,21: „az ilyenek nem 
öröklik az Isten országát”) .

A szakasz végül olyan összefüggésbe torkollik, ami a mon-
dottakat két vonatkozásban is megerősíti . Pál előbb egy pillan-
tást vet az ön-elidegenedés állapotára, amely az ember számá-
ra abból következik, hogy a „test” és a Lélek közötti küzdelem 
játékszerének érzi magát (5,17: „a test kívánsága a Lélek ellen 
tör, a Léleké pedig a test ellen; ezek viaskodnak egymással, hogy 
ne azt tegyétek, amit szeretnétek”) . Ezt a megállapítást azonban 
– jellemző módon – mégis két olyan kijelentés közé szorítja az 
apostol, amelyek a Lélek uralmáról szólnak (5,16 és 18) . Így a 
galaták nem csak a test félrevezető mesterkedéseinek állhatnak 
ellent, hanem annak a kísértésnek is, hogy a törvényt (nomos) 
igénybe vegyék .

5. Összefoglalás

Ha a görögség szabadságeszménye mellé oda akarjuk helyezni 
a keresztény szabadság eszméjét, akkor egyértelműen Pál apos-
tol leveleiben kell annak eredetét keresnünk . A tagadhatatlanul 
meglévő hellénista (elsősorban sztoikus) filozófiai hatások mel-
lett azonban figyelembe kell vennünk, hogy Pál számára a Bib-
lia Isten kinyilatkoztatásának a hordozója . A szabadságról szóló 
bibliai tanítás alapja az ember számára elérhetetlen, szabadító 
Isten szabadsága . Ezért az ember szabadságáról szóló, bibliai-
an tropológiai tanítás végső soron mindig teológiai kérdés . Pál 
apostol számára alapvetően érvényes, hogy az ember szabadsá-
gának alapja az Isten által lehetővé tett és általa munkált szabad-
ság . Útmutatását követve pedig rátalálunk a keresztény szabad-
ság forrására, Jézus Krisztusra . 

27 Jüngel, E .: Paulus und Jesus, Tübingen, 1964, 244 .
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Nagy jelentőségű, hogy az apostol a „szabadság” kifejezést 
az üdvösség meghirdetésének szolgálatába állította, és az be-
került a keresztény igehirdetés szótárába . Feltűnően változatos 
összefüggésekben, többféle értelemben használja a fogalmat . Az 
alkalmazásnak ez a sokfélesége jelzi, hogy a kérdéskört addig 
ismeretlen mélységben és élességgel gondolta végig . Az ember 
léte e világban mindig uralom alatti lét . A „szabadság” kérdése 
– természeténél fogva – mindig arra vonatkozik, hogy kihez tar-
tozik az ember, és kinek van joga fölötte rendelkezni . Ez a szolgai 
állapot válik reménységgé Krisztus feltámadásának erejében .

Miután Pál apostol a görög-hellénista szabadságfogalmat te-
ológiai szótárába átvette, és a Krisztus-esemény világosságánál 
átformálta, a nyugati keresztény tradíció nemcsak ezt az értelme-
zést adta tovább, hanem egymástól kissé elkülönítetten ugyan, 
de mindkettőt áthagyományozta a későbbi korok számára .
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Bernáth László

A nyitott teizmus elmélete,  
a morális rossz és az isteni gondviselés 

Bevezetés

A 20 . század szörnyű eseményeire más és más módon reagált 
az angolszász és a kontinentális keresztény filozófiai és teológi-
ai gondolkodás . Mivel a keresztény Európa szívében történtek 
meg az első és második világháború borzalmai, a kereszténység 
számára a kontinensen gyakorlatilag lehetetlen volt elhárítani a 
felelősséget a gonosz ilyen mértékű előretöréséért . Ennek megfe-
lelően a nem angolszász európai filozófiai és teológiai gondolko-
dás igyekezett az alapoktól, a történeti előzményekre érzékenyen 
újragondolni a problémákat . Ez ahhoz vezetett, hogy az európai 
– köztük a katolikus – teológia merőben új nyelvet dolgozott ki, 
és háttérbe szorult az a filozófiai nyelvezet, amely oly nagy be-
folyást gyakorolt a múltban a teológia beszédmódjára . A rossz 
problémájának tárgyalása is egészen új irányt vett, így kikerültek 
a középpontból azok a metafizikai vizsgálódások, amelyek egy-
szerre próbálták meg beilleszteni egy fogalmilag letisztult elmé-
let keretei közé a mindenható, mindentudó és morálisan tökéle-
tes Isten létezését, valamint a morális rosszat .

Ezzel szemben az angolszász analitikus filozófia a második 
világháború után éppenhogy visszatért a hagyományos, a törté-
neti szempontokra kevéssé érzékeny metafizikai beszédmódhoz . 

A szerző a tanulmány megírásakor a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíjában (BO/00432/18/2), valamint a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal – NKFIH Posztdoktori OTKA Posztdoktori 
Kiválósági Program (PD131998) támogatásában részesült . A tanulmányhoz ve-
zető kutatás során a szerző az OTKA K132911 és K123839 projektjeinek, illetve 
az ELTE BTK Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program „Önvezető autók, 
automatizáció, normativitás: Logikai és etikai kutatások” kutatócsoportjának 
támogatását élvezte . Emellett hálával tartozom Schmal Dánielnek a kézirathoz 
fűzött kritikus és segítő észrevételeiért .
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A két világháború közötti metafizikaellenes megközelítéseket a 
hetvenes évekre felváltotta az új analitikus metafizika, amely 
szerint a metafizikai elméletek tudományosan nem elhanyagol-
ható kiegészítői a legjobb tudományos elméleteinknek . Ennek kö-
vetkeztében az analitikus vallásfilozófia központi kérdése az lett, 
hogy vajon a teizmus (az a „hipotézis”, hogy létezik egy minden-
ható, mindentudó, morálisan tökéletes teremtő) vagy valamelyik 
másik metafizikai nézet illeszkedik-e legjobban a természettudo-
mányos és egyéb ismereteinkhez . E keretben a rossz problémája 
is hagyományos módon vetődik fel . Úgy tűnik, a rossz tapasz-
talatának a fényében egy morálisan tökéletes, mindentudó és 
mindenható teremtő létezése valószínűtlen, ezért a teistának az 
egyik legfontosabb feladata az, hogy megmutassa, a teremtő mo-
rális tökéletessége, mindentudása és mindenhatósága nem zárja 
ki a morális rosszat .

Az Isten és a morális rossz között fennálló viszony tradicio-
nális felfogásai mind azt állították (a molinizmus, a tomizmus, 
az arminianizmus, de a szabad akarat központi szerepét elvetve 
még a kálvinizmus is), hogy bár a morális rossz az emberi sza-
badsággal való visszaélés következménye, Isten kontrollt gyako-
rol a világ eseményei felett, mert e nélkül a magas szintű kontroll 
nélkül elgondolhatatlan lenne az isteni gondviselés . E kontroll 
egyik következménye az, hogy ha Isten semmilyen értelemben nem 
akarta volna a szóban forgó morálisan rossz esemény bekövetke-
zését, akkor az nem következett volna be . Minden egyes szörnyű 
esemény bekövetkezését akarta Isten, még ha nem is önmagáért, 
de legalábbis azért, hogy valamilyen nagyobb jót megvalósítson 
általa . Ahhoz hasonlóan, ahogy Isten akarata az volt, hogy Jézus 
Krisztus kereszthalált haljon, abból a célból, hogy általa megváltsa 
az emberiséget .

Az angolszász analitikus keresztény filozófia és teológia azon 
tendenciája, hogy az elméletek racionális mérlegelése érdekében 
nem mondott le sem a korábbi letisztult metafizikai nyelvezet-
ről, sem a problémák (és így a fenti problematika) világos meg-
fogalmazásáról, sokakat abba az irányba terelt, hogy újszerű, 
de mégis tradicionális fogalmakkal dolgozó választ kínáljanak 
a morális rossz problémájára . Az ún . nyitott teizmus irányzata a 
morális rossz kérdését és más teológiai problémákat úgy igye-
kezett megoldani, hogy tagadta Isten mindent teljes kontroll alatt 
tartó gondviselését . A nyitott teizmus azt állítja, hogy Isten sem-
miféle kontrollal nem rendelkezik afelett, hogy a lehetséges sza-
bad döntések közül melyik következik be, és ebből, valamint a 
jövő abszolút nyitottságából következően nem tudja előre, hogy 
az ember hogyan él szabad akaratával . És ezért mégiscsak igaz 
lehet az – legalábbis a nyitott teizmus szerint –, hogy Isten sem-
milyen módon és értelemben nem akarja az összes morálisan rossz 
esemény bekövetkezését . A tanulmány további részében az a cé-



lom, hogy bemutassam ezt a filozófiai/teológiai elméletet, vala-
mint legnagyobb előnyeit és nehézségeit .1 

 
1. A nyitott teizmus alapjai és következményei

A nyitott teizmust három fő tézis kombinációjaként is meg lehet 
fogalmazni .

Teizmus: A világnak létezik egy olyan mindentudó, minden-
ható, morálisan tökéletes és személyes teremtője, aki nemcsak 
hogy a „semmiből” létrehozta a teremtett világot, de törődik is a 
teremtett világgal . 

Nyitottság Tézis: A jövő alakulása kauzálisan nyitott, azaz a 
jövő alakulása részben olyan, a jelenben létező entitásoktól függ, 
amelyek némely aktivitása okságilag előzetesen nem determi-
nált . A kauzálisan nem determinált, a jövő alakulását meghatá-
rozó aktivitások közé tartoznak az emberek szabad döntései .

Megismerhetetlenségi Tézis: Ha a jövő alakulása kauzálisan 
nyitott, akkor előzetesen senki sem tudhatja (még Isten sem), 
hogy hogyan fog alakulni a jövő .2

Már ebből is látszik, hogy a nyitott teisták ragaszkodnak a 
teizmus klasszikus definíciójához . A nyitott teizmus kiindulási 

1 Magyarul sajnos nem ismerek olyan tanulmányt, amely tárgyalná a nyitott 
teizmust . Bár korábban is megjelentek a nyitott teizmus mellett érvelő mun-
kák (jóllehet ekkor még a „szabad akarat teizmus” vagy a „dinamikus te-
izmus” címkéje alatt érveltek mellette), az angolszász filozófiai és teológiai 
életben a nyitott teizmusról szóló átfogó vitát a következő tanulmánykötet 
indította el: Basinger, David – Williem Hasker – Clark H . Pinnock – John 
Sanders – Richard Rice: The openess of God. A biblical challenge to the traditional 
understandings of God, Intervarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1994 . A 
szerzők az amerikai evangelikális teológia hagyományaihoz kötődnek szoro-
san, és az e hagyományhoz kapcsolódó vita történetét remekül összefoglalja 
e nemrégiben megjelent kötet: Rice, Richard: The future of open theism. From 
antecedents to opportunities, Intervarsity Press, Downers Grove, Illinois, 2020 . 
De nemcsak protestáns, hanem katolikus szerzők is érvelnek a nyitott teiz-
mus mellett . Ld . Cowburn, John SJ: Free Will, Predestination and Determinism, 
Marquette University Press, Milwaukee, Wisconsin, 2007; valamint Clar-
ke, Norris W . SJ: The philosophical approach to God. A new tomistic perspective. 
Second revised edition, Fordham University Press, New York, 2007 . Magyar 
nyelven (tudomásom szerint) az egyetlen, a nyitott teizmushoz közvetlenül 
kapcsolódó szöveg Richard Swinburne jól ismert munkája: Swinburne, Ri-
chard: Van Isten?, Kossuth Kiadó, Budapest, 1998 . E könyv érvel a nyitott 
teizmus mellett (bár nem használja e megnevezést), de – amennyire meg tu-
dom ítélni – Swinburne nyitott teizmusa abból ered, hogy inkoherensnek lát-
ja egy olyan időn kívüli teremtő feltételezését, aki képes kommunikálni az 
időbeli teremtményekkel . Ennek megfelelően Swinburne nem különösebben 
támaszkodik a nyitott teizmus elképzelésére akkor, amikor kifejti más, akár 
metafizikai kérdésekkel kapcsolatos filozófiai/teológiai nézeteit . 

2 Kis módosításokkal a következő tanulmányt követtem a nyitott teizmus fő 
állításainak összefoglalásánál: Rhoda, Allan R .: Generic open theism and 
some varieties thereof, Religious Studies 44 (2008), 225–234 .
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pontja tehát nem Isten definíciójának megváltoztatása (mint azt 
olykor teoretikus ellenfeleik állítják), hanem az, hogy többé nem 
találják plauzibilisnek azt az elképzelést, hogy a jövő okságilag 
rögzített lenne, és hogy az okságilag nyitott világ jövőjét előre 
bárki is ismerhetné .

Milyen okokból vetik el a nyitott teisták azt, hogy a jövő me-
nete okságilag előre rögzített lenne? Ennek háromféle oka lehet . 
Az első ilyen ok lehet az, hogy a Biblia különböző részei a jövő 
nyitott természetét sugallják . De nem szeretném bővebben tár-
gyalni ezt a fajta érvelést, mert úgy vélem, nagyon rossz irányba 
viszi el a vitát . A Biblia számos emberi szerzőjén keresztül igen-
csak sokféleképpen beszél Istenről . Igen, beszél úgy is Istenről, 
mintha olykor meglepődne vagy megbánná bizonyos cseleke-
deteit . De úgy is beszél Istenről, mint aki mindent elrendez, és 
mint akinek akarata mindig célt ér . A Biblia maga nem ad hasz-
nálati utasítást arra vonatkozóan, hogy hogyan kell rendeznünk 
e látszólagos ellentmondást . Akár a nyitott teizmus, akár annak 
teológiai riválisai szellemében értelmezi valaki az Írásokat, ér-
telmezését nem pusztán maga a Biblia motiválja, hanem egyéb 
indokok is .

A nyitott teizmus esetében ezek az indokok alighanem teo-
lógiai és filozófiai természetűek . A közvetlen filozófiai indok az, 
hogy a nyitott teizmus képviselői úgy vélik, az emberek rendel-
keznek libertariánus értelemben vett szabad akarattal, és e sza-
bad akarat összeegyeztethetetlen a jövő előzetes megismerésé-
vel .

Bárki, aki azt hiszi, hogy a libertariánus szabad akarat ösz-
szeegyeztethetetlen a jövő előretudásával, az tisztán filozófiai 
indokokból teszi ezt . Íme egy filozófiai érv a kettő összeegyeztet-
hetetlensége mellett . S személy akkor rendelkezik libertariánus 
szabad akarattal, ha némely időpillanatban az illető képes leg-
alább kétféleképpen dönteni, még akkor is, ha adottnak tekintjük 
a döntés összes releváns körülményét . Azaz egy cselekvő akkor 
képes t időpontban kétféle döntést is meghozni, ha t időpontban 
dönthet úgy is, hogy A, és dönthet úgy is, hogy nem-A, miközben 
mindkét lehetséges döntés bekövetkezése esetén azonos lenne az 
azt megelőző múlt, a természeti törvények, a cselekvőnek a dön-
tést megelőző összes tulajdonsága és a döntési szituáció összes 
jellemzője (beleértve a metafizikai jellemzőket is) . Az érv kedvé-
ért tegyük fel, hogy Isten az időn kívül tudja, hogy S személy A-t 
választja t időpontban, mivel minden egyes döntés kimenetelét 
ismeri . Mivel Isten mindenható, bármely Z személlyel közölheti, 
aki t időpontot megelőzően létezik, hogy S hogyan dönt t-ben . 
Ezért bármely Z személy elvben tudhatja t időpontot megelőző-
en, hogy S személy A-t választja t időpontban . Ám ha valaki ren-
delkezhet tudással tetszőleges p állítás igazságára vonatkozóan 
valamely t-t megelőző n időpontban, akkor p-t senki sem teheti 
hamissá egy későbbi t időpontban, mert ez azt jelentené, hogy 
valaki rendelkezhet olyan tudással, amely később hamisnak bi-
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zonyul (ami lehetetlen, mert tévedést tartalmazó tudás nem lé-
tezhet) . Ezért ha bármely Z személy elvben tudhatja t időpontot 
megelőzően, hogy S személy A-t választja t időpontban, akkor S 
nem lehet képes nem-A-t választani t időpontban . Ezért, ha Isten 
az időn kívül tudással rendelkezik minden egyes döntés kimene-
teléről, akkor senki sem lehet képes kétféle döntést hozni seme-
lyik pillanatban sem; következésképpen, ha Isten minden egyes 
döntés kimenetelét tudja az időn kívül, akkor senkinek nincs 
szabad akarata . Az érv röviden: ha Isten az időn kívül vagy az 
időben tudja, hogyan fogok cselekedni, akkor nem lehetek ké-
pes kétféle döntés bármelyikét meghozni a jövő egy adott pilla-
natában; de nem azért, mert Isten tudása determinálná, hogyan 
fogok dönteni, hanem azért, mert semmiféle tudást nem képes 
senki sem hamissá tenni . 

A libertariánus szabad akaratban való hitnek nemcsak filo-
zófiai, de teológiai motivációi is lehetnek . Sokan azért vélik úgy, 
hogy olykor képesek lettünk volna másképpen is dönteni, mint 
ahogyan döntöttünk, mert így tapasztaljuk meg a döntéshozást . 
Mások legfőbb érve a libertariánus szabad akarat mellett, hogy 
csak akkor rendelkezhetünk morális vagy másféle kötelességek-
kel, és csak akkor lehetünk hibáztathatóak ezek megszegéséért, 
ha az akaratunk libertariánus értelemben szabad . Jóllehet ezek 
a tisztán filozófiai érvek igen fontosak, én most a két legjelentő-
sebb, egyszerre filozófiai és teológiai indok felé fordulok . 

Az első megfontolás az, amit a bevezetőben is érintettem . E 
megfontolás abból indul ki, hogy egyetlen embert sem lehet a 
beleegyezése nélkül eszközként felhasználni arra, hogy valami-
lyen nagyobb jót elérjünk . Ám ha Isten egy nagyobb jó elérése ér-
dekében akarta azt, hogy bizonyos emberekkel olyan morálisan 
szörnyű események megtörténjenek, amelyeket i) nem érdemel-
tek meg és ezért bekövetkezésük önmagában nem volt jó, ii) és 
amelyek bekövetkezésébe nem egyeztek bele, akkor Isten bizo-
nyos embereket eszközként használt fel egy nagyobb jó elérése 
érdekében . Ez azonban morálisan helytelen, és ezért Isten soha 
semmilyen értelemben nem akarja azt, hogy egyes emberekkel 
beleegyezésük nélkül morálisan szörnyű események történje-
nek . Ezért a morális rossz bekövetkezése soha nem Isten akara-
ta, és az mindig pusztán a bűnös ember (esetleg angyal) szabad 
akaratából ered . 

A második kiemelt jelentőségű teológiai érv, amelyet a 
libertariánus szabad akaratba vetett hit mellett lehet felhozni, 
az, hogy csakis akkor lehet Isten és ember között valódi kom-
munikáció és együttműködés, azaz valódi kapcsolat, ha nem-
csak Isten, hanem az ember is rendelkezik libertariánus szabad 
akarattal . Ha Isten (vagy esetleg valami más) öröktől rögzítette 
metafizikai értelemben, hogy mi legyen a múlt, a jelen és a jövő 
tartalma, akkor öröktől fogva rögzítve van az is, hogy ki hogyan 
válaszol az isteni szóra és kegyelemre . Ezért az ember semmit se 
tud mondani vagy tenni, amiről Isten ne tudna már öröktől fog-
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va . Ha végső soron maga Isten rögzítette azt, hogy milyen legyen 
a múlt a jelen és a jövő (és, ha létezik Isten, ki más tehetné ezt 
meg?), akkor nemcsak azért nem lehet genuin kommunikáció és 
együttműködés Isten és ember között, mert Isten öröktől tudja, 
hogy az ember hogyan válaszol és cselekszik az Ő szavára, ha-
nem azért sem, mert végső soron valamilyen módon az Ő hatal-
ma határozza meg, hogy az ember hogyan válaszol és cselekszik . 
Viszont ha az ember libertariánus szabad akarattal rendelkezik, 
és sem okságilag, sem metafizikailag nincs előzetesen rögzítve 
az, hogy ki-hogyan válaszol majd Isten szavára és kegyelmére, 
akkor Isten és ember között létrejöhet valódi kommunikáció és 
együttműködés . Isten ekkor nem tudja már öröktől fogva, és 
nem is maga határozza meg, hogy az ember szívében hogyan 
válaszol Isten hívó szavára és felszólításaira .

A nyitott teizmus legtöbbet tárgyalt kijelentése az, hogy Isten 
nem tud mindent előre . Mivel a szabad döntések miatt a jövő nyi-
tott, ezért Isten előzetesen nem rendelkezik a jövőre vonatkozó, 
minden egyes részletre kiterjedő tudással . Ám ez nem azt jelenti, 
hogy Isten ne volna mindenttudó . Ahhoz hasonlóan, ahogy Is-
ten mindenható még attól, hogy nem rendelkezik a négyzetalakú 
kör elkészítésének a képességével, Isten mindentudó még attól, 
hogy nem rendelkezik a jövő minden egyes részletére kiterjedő 
tudással . Ahogy a négyzetalakú kör elkészítésének a képessége 
metafizikai képtelenség, és Isten emiatt nem rendelkezik ezzel a 
képességgel, ugyanígy – ha a Megismerhetetlenségi Tézis igaz – 
metafizikai képtelenség olyan tudás, amely a jövő minden rész-
letére kiterjed . És Isten semmiféle hiányban és tökéletlenségben 
nem szenved attól, hogy nem rendelkezik olyan tulajdonságok-
kal, mely képességek létezése teljes képtelenség .

A nyitott teizmus másik jelentős következménye, hogy Isten 
nem minden szempontból változatlan . Ugyan Isten természete 
semmiképpen sem változhat meg (mindenhatósága, mindentu-
dása, morális tökéletessége és így tovább), de például tudásának 
tartalma igen . Amikor eldől, hogy az események melyik lehetsé-
ges irányba haladnak előre, Isten erről azonnal tudomást szerez, 
hiszen ő tartja fenn a folyamatosan mozgásban lévő mindensé-
get . Így Isten egyes lehetséges eseményekről megtudja azt, hogy 
bekövetkeznek, míg másokról azt tudja meg, hogy bekövetke-
zésük elmarad . Ennek megfelelően viszont olykor az is megvál-
tozhat, hogy Isten hogyan viszonyul egyes cselekvési lehetősé-
geihez . Megtörténhet – miként Jónás könyvében –, hogy Isten 
kilátásba helyezi az emberek megbüntetését, amennyiben nem tér-
nek le gonosz útjaikról, majd később – látva a gonoszok megtéré-
sét – eltekint a büntetés végrehajtásától .

A keresztény teológia számára – úgy vélem – nem jelenthet 
különösebb gondot az, hogy Istenben a világ teremtése óta van 
egyfajta kettősség . Egyfelől, ha Istent magában tekintjük, a te-
remtett világtól egészen független létezésében, akkor beszélhe-
tünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek tökéletes, meghaladhatatlan 
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és időtlen szeretetkapcsolatáról, amely kapcsolat soha nem vál-
tozik, és ennyiben maga Isten természete is egészen változatlan . 
Másfelől azonban beszélhetünk arról is – amennyiben a nyitott 
teizmus igaz –, hogy Isten, szeretetéből fakadóan, egy nyitott 
világot teremtett, amellyel törődik, és amelyhez mindig szere-
tetteljesen viszonyul . Ám teremtményeinek válaszától függően 
Isten szeretetteljes kapcsolatának formája is kell hogy változzon . 
A teremtmények távolodása tőle szomorúságra vagy akár ha-
ragra is kell hogy késztesse – hiszen szereti teremtményeit, akik 
saját boldogságukat csak Őbenne találhatják meg –, míg terem-
tényei pozitív válaszának örül . Így Isten a világhoz való viszo-
nyában magára veszi a változás és az időbeliség terhét – tegyük 
hozzá, teljesen szabadon, hiszen semmi sem kötelezte egy idő-
beli és nyitott világ megteremtésére . Ennyiben Isten már a világ 
megteremtésének pillanatában magára veszi teremtett világának 
időbeli és változékony természetét, és ugyanez a szeretetteljes ál-
dozatvállalás teljesedik be végül a maga felülmúlhatatlan töké-
letességében a megtestesülésben és a keresztben, amelyben Is-
ten teljességgel magára veszi az emberi természetet, sőt, a bűn 
következményeinek elszenvedését is . Mindezt úgy, hogy isteni 
természete semmit sem veszít tökéletességéből .

Bár sokan kritizálták a nyitott teizmust amiatt, hogy elve-
ti Isten mindentudását és változatlanságát, úgy vélem, ezek az 
ellenvetések célt tévesztenek . Isten a nyitott teizmus szerint is 
mindentudó, és a megtestesülés tudatában nehéz lenne elkép-
zelni olyan keresztény teológiát, amely valamilyen formában ne 
vonná be Istent a változó és időbeli világba . A nyitott teizmus 
csupán abban különbözik más teológiai elképzelésektől, hogy 
radikálisabbnak látja Isten áldozatvállalását a világért . E teoló-
gia szerint Isten nem csupán a megtestesülésében vállalt óriá-
si áldozatot, de már azzal is, hogy egyáltalán megteremtette az 
időbeli világot és magára vállalta az időbeliségből fakadó me-
tafizikai terheket . Ilyen szempontból e teológia a szokásosnál is 
jobban felmagasztalja Isten teremtményei iránt való szeretetét és 
áldozatvállalását .

2. A nyitott teizmus és a kockázatos gondviselés problémája

Annak ellenére, hogy a nyitott teizmus körül kialakult vita el-
sősorban Isten metafizikai jellemzőire fókuszált, annak legfon-
tosabb gyenge pontjai nem itt találhatóak . A nyitott teizmussal 
szemben sokkal erősebbek azok az ellenvetések, amelyek Isten 
gondviselését érintik . 

Érdemes kiindulni a következő problémából, amelyet va-
lamennyi közül a legsúlyosabbnak tartok . Ha az embereknek 
libertariánus szabad akaratuk van, s a jövő nyitott és megismer-
hetetlen, akkor Isten a teremtés során hatalmas kockázatot vál-
lalt . Elvben ugyanis – a nyitott teizmus fényében legalábbis így 
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tűnik – számolnia kellett azzal a lehetősséggel, hogy az összes 
teremtménye elutasítja őt . Ám ilyen körülmények között hogyan 
dönthetett felelősen a teremtés mellett?

A nyitott teizmus riválisainak van válaszuk erre a problémá-
ra: Isten a teremtéskor pontosan tudta, hogy nem fogja mindenki 
elutasítani őt, hiszen bizonyos partikuláris egyéneket eleve üd-
vösségre rendelt . Ráadásul az eleve elrendelés gondolata már 
a kezdetektől része volt valamiképpen a keresztények hitének, 
ahogy erről például Szent Pál levelei is tanúbizonyságot tesznek . 
A nyitott teizmus ezért – úgy tűnik – nemcsak nem képes ma-
gyarázatot adni arra, hogy Isten hogyan dönthetett felelősen a 
teremtés mellett, de mintha egyenesen következne az eleve el-
rendelés tagadásából is .

Bár kockázatos ilyet állítani, mégis úgy vélem, hogy ezt a 
problémát egészen megnyugtatóan soha sem lesz képes rendez-
ni a nyitott teizmus: a nyitott jövőből és a libertariánus szabad 
akaratból egyenesen következik, hogy Isten jelentős kockázatot 
kellett hogy vállaljon a teremtéssel, illetve az is, hogy nem lehet 
partikuláris egyének üdvözülését előzetesen elrendelni . A nyi-
tott teizmus számára ez a probléma hasonló mélységű, mint ri-
válisai számára a morális rossz és a valódi kommunikáció prob-
lémája . Ha eltekintünk a valódi kommunikáció problémájától, 
akkor a következőképpen hasonlíthatjuk össze a két megközelí-
tést . Míg a nyitott teizmus riválisainak azt kell megmagyaráznia, 
hogy Isten hogyan láthatta morálisan tökéletes természetével 
összeegyeztethetőnek a teremtést úgy, hogy közben eleve tudta, a 
teremtés egyszersmind morálisan szörnyű események elszenve-
déséhez, illetve egyesek örök kárhozatához vezet, addig a nyitott 
teizmusnak arra kell magyarázatot adnia, hogy Isten miért vál-
lalja azt a kockázatot, hogy a világban elképzelhetetlenül sok mo-
rálisan rossz esemény következzen be, és hogy az embereknek 
akár nagy többsége elkárhozzon . Nehezen összemérhető, hogy 
melyik megközelítés vezet problematikusabb végeredményhez .

Ahelyett, hogy ismertetném a szakirodalomban megjelent 
megoldási lehetőségeket – amelyeket elégtelennek tartok –, az 
alábbiakban felvázolok egy olyan választ, amely szerintem a le-
hető legjobban kezeli a fenti problémát . 

A nyitott teistának először is azt kell állítania – mint ahogyan 
állítja is –, hogy Isten világos céllal rendelkező üdvterve eleve 
számol a visszautasítás lehetőségével, és terve ennek fényében 
részleteit tekintve igen rugalmas. Istennek a teremtéskor tudnia 
kellett, hogy viszonylag jelentős az esélye annak, hogy az em-
ber olykor rosszra fogja használni a szabad akaratát, és beszeny-
nyezi magát a bűnnel, s hogy ennek következtében sokszor nem 
fog megfelelően együttműködni az isteni tervvel . Ha az emberek 
együttműködnek, akkor Isten rövidebb úton elérheti célját, ha 
viszont nem, akkor akkor a tervnek hosszabb utat megtéve kell 
magvalósulnia . 
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Másodszor a nyitott teistának érdemes azt állítania, hogy lé-
teznek pszichológiai törvények . Azaz az emberi szabadság va-
lós, de nem korlátlan . Az emberek számos olyan döntést hoznak, 
amelyek egyáltalán nem szabadok, és megint mások csak köz-
vetetten szabadok, azaz olyan mentális állapotokból és jellem-
vonásokból következnek, amelyek korábbi, közvetlen értelem-
ben szabad döntések következményei . Ha például egy vetélkedő 
győztesétől megkérdezik, hogy főnyereményül egy gépkocsit 
választ vagy az azzal egyenértékű pénznyereményt, és a győztes 
egyébként már régóta úgy véli, hogy semmi szüksége gépkocsi-
ra, akkor az illető pszichológiai állapota előre determinálja arra, 
hogy a pénznyereményt válassza . Ám nemcsak vélekedéseink és 
vágyaink, de jellemünk is hasonlóképpen determinálhatja bizo-
nyos esetekben viselkedésünket . Ugyanis vágyaink, vélekedése-
ink és jellemünk bonyolult rendszere ahhoz vezethet, hogy bizo-
nyos választási lehetőségeket nem vagyunk képesek választani, 
mivel a másik választási lehetőséget minden szempontból jobb-
nak látjuk . Például az, aki közvetlenül szabad döntését korábban 
már sokszor arra használta fel, hogy gyáván megfutamodjon, ké-
sőbb már lehet, hogy nem is tudja komolyan megfontolni a bátor 
kitartás lehetőségét . Isten – és ha jól ismerünk egy embert, akár 
mi magunk is – bizonyos esetekben előre tudhatja, hogy ki-mit 
fog választani . Így például Krisztus előre tudhatta, hogy Péter 
nem fogja bírni a megpróbáltatásokat, és meg fogja tagadni őt . 
Vagy Isten előre tudhatta, hogy Ábrahám el fogja fogadni hívá-
sát az ígéretföldjére, amennyiben Ábrahám pszichológiai alkata 
már eleve rendkívül vonzóvá tett számára egy ilyen hívást . Sőt, 
Isten előre tudhatta azt, hogy az általa lefektetett pszichológiai 
törvényeknek köszönhetően előbb-utóbb meg fog születni egy 
olyan ember, akiről pszichológiai alkatának köszönhetően előre 
tudható, hogy egy ilyen hívásnak majd engedelmeskedik .

Harmadszor: a nyitott teistának fontos lenne rámutatnia, 
hogy Istennek végtelen idő áll rendelkezésére . Akárhányan 
utasítják vissza – például – Isten arra vonatkozó hívását, hogy 
a vele szövetségben álló közösségnek jó és istenfélő királya le-
gyen, azok száma praktikusan végtelen, akiket erre elhívhat . Ha 
az első jelölt kudarcot vall, akkor a második jelöltet meg lehet 
próbálni . Ha a második is kudarcot vall, akkor a harmadikat is, 
és így tovább . Mivel elvben végtelen idő áll Isten rendelkezésére, 
ezért praktikusan lehetetlen az, hogy végül Isten ne találja meg 
azt a szeretett királyt, aki megfelelően kormányozza a választott 
közösséget .

Negyedszer: az első három pont alapján a nyitott teista akár 
le is vonhatja a következő tanulságot . Isten a pszichológiai tör-
vényszerűségekre és az idő potenciális végtelenségére támasz-
kodva biztos lehet saját üdvtervének megvalósulásában, még ha 
azt előre nem tudhatja is, hogy mely partikuláris emberek fogják 
betölteni az egyes üdvtörténeti szerepeket . A nyitott teistának 
érdemes azt mondania, hogy Isten elméjében akár egészen rész-
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letes leírások lehetnek arról, milyen embereknek kell megjelen-
niük előbb vagy utóbb a történelem folyamán, s ezeket az akár 
egészen specifikus pszichológiai profillal és szereppel rendelke-
ző embereket eleve üdvösségre rendelheti . Ám az valamilyen 
mértékben a libertariánus szabadsággal rendelkező emberen is 
múlik, hogy kialakul-e benne a szóban forgó pszichológiai profil, 
illetve betölti-e azt a szerepet, amelynek betöltését és betöltőjé-
nek üdvösségét az Úr eleve elrendelte .

Ezért a nyitott teista érvelhet úgy, hogy Isten az idő végte-
lensége, saját óriási tudása és hatalma, valamint a pszichológiai 
törvényszerűségek miatt gyakorlatilag biztos lehet benne, hogy 
üdvterve célt ér, és sikerül némely ember üdvözítése és bevonása 
az Isten szentháromságos életébe . Ugyanakkor a nyitott teistá-
nak nincs igazán esélye arra, hogy tagadja: ha Isten nem részle-
tekbe menően kontrollálja a történelem menetét, s nem rendeli el 
eleve az összes üdvözült üdvösségét, akkor valós és elhanyagol-
hatatlan kockázatot vállalva kiteszi magát annak a lehetőségnek, 
hogy sokkal-sokkal több lesz azoknak a száma, akik elkárhoz-
nak, mint akik végül üdvözülnek . Az egy másik, nehezen tár-
gyalható probléma, hogy vajon feltételezhetjük-e a szeretet Iste-
néről, hogy felvállalhat egy ilyen kockázatot .
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Balogh László Levente

„Magyar az, akinek fáj…”

Egy évforduló margójára

A címben szereplő, széles kör-
ben ismert, de tisztázatlan eredetű idézet minden kétséget ki-
záróan arra utal, hogy Trianon mint trauma a magyar nemzeti 
identitás egyik meghatározó eleme . A közvéleményben a bé-
keszerződés emlékezetéhez mind a mai napig egy pótolhatat-
lannak és jóvátehetetlennek tűnő veszteség érzése kapcsolódik . 
Trianon nem egyszerűen egy jelentős esemény, hanem egy meta-
fora a hozzá kötődő tudati és érzelmi állapotokkal együtt, amely-
lyel kapcsolatban a „gyászmunkát” mind a mai napig nem sike-
rült teljesen elvégezni . 

Trianonra általában úgy tekintenek, mint vonatkoztatási 
pontra, amelyhez minden korábbi és későbbi esemény viszonyul, 
és amelyben összesűrűsödik mindaz, ami a magyar történelem-
ben sikertelen és kudarccal teli volt . Trianon a két világháború 
között az állami ideológia központi elemének, a kommunizmus 
idején pedig tabunak számított . Érthető módon ezen korszakok 
politikai és kulturális közegei nem voltak alkalmasak arra, hogy 
a vele kapcsolatban felmerülő problémák egyszer s mindenkorra 
nyugvópontra jussanak . 1989 után egyfajta természetes reakció-
ként Trianon kérdése újra a történelmi és politikai diskurzus elő-
terébe került, és úgy tűnt, hogy a téma elfojtása a problémát nem 
feledtette, hanem sokkal inkább konzerválta . Bizonyos jobbol-
dali politikai csoportosulásokhoz, illetve a kisvárosokban és fal-
vakban szinte mindenütt megjelenő emlékművekhez köthetően 
egy egyszerre direkt és látens „Trianon-kultúra” bontakozott ki, 
amely máig is többnyire a két világháború közötti időszak fraze-
ológiájával, irodalmával, szimbolikájával és rituáléjával operál . 
Ezzel szinte egy időben alapos és reflektált szaktörténészi mun-
kák születtek, amelyek Trianon okait és következményeit sok 



szempontból feltárták, de ezek a művek a közemlékezetre alig 
gyakoroltak hatást . A múlt kollektív emlékezete és politikai fel-
használása, illetve a történészi elemzések közötti szakadék még 
mélyebbre nyílt, mivel az egyes területek között szinte semmi-
lyen érintkezés nincs . Az a mód, ahogyan Trianon ma jelen van, 
arra utal, hogy ez a múlt még egyáltalán nem múlt el, és feldolgo-
zatlansága a régi problémák messzemenő emocionalizálásához 
és újrapolitizálásához vezetett, amelyek nyomán mind a mai 
napig szimbolikus politikai törésvonalak kijelölésére alkalmas . 
Mindez azt bizonyítja, hogy Trianon máig aktuális a magyar tör-
ténelmi és politikai közbeszédben, miközben más egykori vesz-
tes országokban, így például Németországban és Ausztriában a 
Párizs környéki békék emléke szinte teljesen eltűnt a közéletből 
és közemlékezetből . Az, hogy Magyarországon Trianonnak még 
mindig ilyen jelentősége van, nem magyarázható csupán az ese-
mény messzire ható, valós történelmi következményeivel . Úgy 
tűnik, hogy nem egyszerűen csak történeti kérdésről van szó, ha-
nem identitáspolitikai küzdelmekről, amelynek hátterében Tria-
non mint választott nemzeti trauma áll .

A választott trauma

Minden nemzetnek megvannak a maga mesterelbeszélései, ame-
lyek annak dicsőségét vagy szenvedéseit mesélik el, miközben 
a közösség számára olyan identitásokat teremtenek, amelyek 
akár évszázadokon keresztül képesek a közösség tudatát és ösz-
szetartását megalapozni . Ezek többnyire nem közvetlen tapasz-
talatokból származnak, a csoport tagjai mégis fenntartják és vé-
delmezik, mert az őket összekötő azonosság érzését erre építik . 
A mesterelbeszélések általában a politikai kontextusok függő 
változói, amelyek többnyire hűen visszatükrözik a mindenkori 
hatalom érdekeit és értékrendjét . Ezeknek megfelelően választ-
ják ki az identitás vagy ideológia alapjaként szolgáló eseményt, 
illetve értelmezik azt újra . Korábban elfeledett vagy jelentékte-
lennek tartott eseményeket elevenítenek fel, illetve ruháznak fel 
jelentőséggel, vagy konstans elemeket jelenítenek meg teljesen 
új összefüggésekben . Ezek általában olyan politikai törésekhez 
kapcsolódnak, amelyek nyomán a kollektív önképet újra kell te-
remteni, és minél töredezettebb egy nemzet története, annál több 
identitás rakódik egymásra . A 19 . században még elsősorban a 
vesztes háborúk és csaták, a levert forradalmak és szabadsághar-
cok, az állami függetlenség és nemzeti önrendelkezés elvesztése 
voltak az identitásképző mítoszok alapjai, amelyek a helytállás 
és önfeláldozás jelképeivé átértelmeződve pozitív tartalommal 
telítődtek . Németországban (Hermann – Arminius) és Franciaor-
szágban (Vencingetorix) a Római Birodalom elleni harcok, Cseh-
országban (Fehérhegy) a Habsburgok, Szerbiában (Rigómező) a 
törökök elleni küzdelmek képezték a nemzeti elbeszélések kiin-
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dulópontjait, míg Magyarországon mindkettő jelen volt . A hősi-
ességet sugalló és követelő elbeszéléseket a 20 . század háborúi 
és diktatúrái alapjaiban felülírták és elmosták . Ahogy Németor-
szágban a nemzetiszocializmus és a holokauszt emlékezete, úgy 
Franciaországban a „nagy háború” és az „ellenállás” mítoszai 
teljesen új nemzeti identitást teremtettek, amelyek már nem egy 
képzelt régmúltba, hanem a közelmúltba nyúltak vissza, így a 
történelem egyoldalú idealizálását szinte teljesen lehetetlenné 
tették . Minden nemzeti identitás tartalmaz olyan elemeket, ame-
lyekkel viszonylag könnyű azonosulni, ezek vagy direkt módon 
a pozitív eseményekhez és személyekhez kötődnek, amelyek mí-
toszokká szövődnek, így sohasem kérdeznek rá eredetére és tar-
talmára, vagy indirekt módon, a negatív eseményekhez és sze-
mélyekhez kapcsolódnak, és ezekkel szemben jelölik ki a maguk 
helyét, teret adva az önreflexiónak és önkritikának, amely ebben 
az esetben a pozitív viszonyulás lehetőségét adja .

A 19 . századig jellemzően hősi történeteket választottak a 
nemzeti identitások alapelbeszéléséül, mára azonban ezeket sok 
helyen felváltotta egy kollektív szenvedéstörténet . 

Erre utal a Vamik Volkan ciprusi török származású amerikai 
szociálpszichológustól származó fogalom: a választott trauma, 
amely sok szempontból jól leírja a mai magyar társadalom múlt-
jához és különösen Trianonhoz való viszonyát .

Amint [egy] intergenerációs trauma-átörökítés megtörténik, a tra-
umatikus történelmi eseménynek a közösség által megosztott mentális 
reprezentációja „választott traumává” fejlődhet. A választott trauma 
egy nagyközösség identitásának meghatározó jegyévé válhat, [amely] 
megalapozhatja egy társadalom szélsőséges jogosultsági ideológiájá-
nak kialakulását, melyet új történelmi helyzetekben, amilyen a csoport 
identitásának fenyegetettsége például, politikai vezetők kihasználhatnak 
azért, hogy új politikai programokat dolgozzanak ki és/vagy olyan lépé-
seket tegyenek, melyeket ez az ideológia támogat.1

Angela Kühner Volkanra utalva különbséget tesz azok között, 
akik valóban átéltek egy traumatikus élményt, és azok között, 
aki számára ez az esemény valamilyen okból különleges jelen-
tőséggel bír .2 Kétségtelen, hogy a kétféle trauma szorosan össze-
függhet egymással, és vannak esetek ahol meglehetősen nehéz 
különbséget tenni a megélt és a választott traumák között . Az 
azonban egyáltalán nem elhanyagolható különbség, hogy egye-
sek nem választják a traumát, mert az életük elválaszthatatlan 
része, míg mások választhatnak abban, hogy mit tekintsenek a 
múlt eseményei közül a maguk identitására nézve meghatározó-

1 Volkan, Vamik: Választott trauma: a jogosultság és erőszak politikai ideoló-
giája, in Balogh László Levente – Takács Miklós – Valastyán Tamás (szerk .): 
Áldozat-narratívák, Budapest, Kijárat, 2019, 134–135 .

2 Kühner, Angela: Trauma und kollektives Gedächtnis, Gießen, Psychosozial 
Verlag, 2008, 275 .
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nak . Előbbiek számára a trauma sors, utóbbiak számára válasz-
tás . Amíg a valódi trauma a megéléshez, esetleg a kommunikatív 
emlékezethez tartozik, addig a választott trauma inkább a közös-
ség kulturális emlékezetéhez .3 A traumát közvetlenül elszenve-
dők általában hallgatnak az elszenvedett sérelmekről, mert azok 
gyakran megaláztatással és szégyennel járnak együtt . A hallga-
tás azonban mindig törékeny, mert ha értő és elismerő közeggel 
találkoznak a traumatizált személyek, akkor előbb-utóbb ők is 
szóra bírhatók . A választott traumák minden esetben a közös-
ség elbeszélései, amelyek keresik és meg is találják a megfelelő 
nyelvi és vizuális kifejezési formákat, így az egész közösségre 
integráló módon hatnak . A történelmi traumákban való érintett-
ségnek ilyen módon különböző fokozatai vannak, amelyeknek 
csupán végpontjait jelölik az eseményeket közvetlenül elszenve-
dők és a traumát identitási elemként választók .

A választott traumák sajátossága, hogy a sérelmek alapjául 
szolgáló referenciális események időben távol esnek, így a sze-
mélyes és családi emlékezet általában már nem áll rendelkezésre . 
A választott kollektív szenvedéstörténetek gyakran szunnyad-
nak a kollektív tudatban, és többnyire akkor aktivizálódnak, ha 
a csoport státuszát és identitását valamilyen válságos helyzetben 
veszélyeztetve érzik . Éppen ezért nem az emlékezés konkrét tár-
gya a lényeg, hanem magának az emlékezésnek az átadása a kü-
lönböző generációk között, és megjelenítése a mindenkori jelen 
számára . A választott traumák hosszú távú komplex folyamatok 
révén születnek meg, amelyek generációról generációra hagyo-
mányozódnak, és az összetartozás érzését hordozzák . Ha a ha-
talmon levők szükségét érzik, akkor mobilizálhatják azt, hogy 
a hozzá kapcsolódó negatív érzelmeket – sértettséget és fruszt-
rációt – valamilyen módon áttranszformálják és kanalizálják . A 
közös történelmi szerencsétlenségek erős közös emlékezetet te-
remtenek, amelyben mindenféle érzelmek, elképzelések és értel-
mezések összekapcsolódhatnak . Ahogyan időben folyamatosan 
távolodunk a megélt traumától, az esemény úgy válik egyre in-
kább a választott traumává, ami tulajdonképpen nem más, mint 
a múlt sajátos jelenbeli továbbélése, amelynek során a korok egy-
másra következése elveszti jelentőségét . Ennek következménye-
ként a trauma mindig aktualizálódik, és felerősödik az érzés, 
hogy mindez most történik . A múlthoz tartozó értelmezések 
egybeesnek a jelenhez tartozó érzelmekkel, amelyek a jövőre is 
rávetik árnyékukat . Az emlékek, az érzések és a várakozások sa-
játos módon egymásba csúsznak . Az események, amelyek egy 
adott korhoz, helyhez és személyhez kötődtek, időtlenné válnak 
éppúgy, mint a mítoszok .4

3 Vö . Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a 
korai magaskultúrákban, Budapest, Atlantisz, 1999, 49–66 .

4 Scholz, Regine: Einer für alle, alle für einen . Anmerkungen zu Vamik Volkans 
Konzept der Großgruppenidentität, Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 
2018/4 . 293–301, 298 .
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Az áldozatnarratíva

A választott traumákat általában az áldozati elbeszélések do-
minálják . Az áldozatiság meglehetősen változatos formákat ölt-
het, de vannak bizonyos jegyek, amelyek szinte minden ilyen 
elbeszélésben megtalálhatók . Az áldozati narratívákra jellem-
ző, hogy bennük általában nem a tényleges áldozatok szólalnak 
meg, hanem a nevükben beszélők . Az elszenvedett trauma gyak-
ran lehetetlenné teszi, hogy az áldozatok beszéljenek, mert így 
védik magukat és családtagjaikat a retraumatizálástól, és ezzel 
átadják a terepet azoknak, akik hivatva érzik magukat, hogy a 
nevükben, de nem feltétlenül az érdekükben megszólaljanak . 
Ezek a narratívák általában leegyszerűsítik a valóságot azzal, 
hogy a világot – legalábbis implicit módon – tettesekre és áldo-
zatokra osztják, még akkor is, ha manapság magukat a tetteseket 
nem is nevezik meg, hanem megragadhatatlan és személytelen 
entitásokat tesznek felelőssé, megkönnyítve így a saját áldozat-
pozíció fenntartását . Ezzel együtt úgy állítják be az áldozat po-
zícióját, mintha az vitathatatlan és egyértelmű lenne . A torzítás 
alapja, hogy az áldozatot egyetlen tulajdonságára redukálják, 
amit, mint valami szubsztanciális ismertetőjegyet, nem lehet tőle 
elvitatni .5 Meglehetősen nehéz a választott traumák kapcsán ál-
dozatról beszélni, mert annak alapja nem annyira a tapasztalat, 
mint inkább az identitás . Mára a barát–ellenség felosztást szinte 
mindenütt felváltotta, egészen pontosan kiegészítette a tettes és 
áldozat szembeállítása, amiből az következik, hogy az erkölcsi 
diskurzusokban mindenki az előnyösebb áldozatpozícióval pró-
bál azonosulni, és ezzel természetszerűleg annak tulajdonságait 
ölti magára . Az áldozatnarratívák elbeszélői magukról áldozat-
ként gondolkodnak, miközben semmilyen tekintetben nem akar-
nak áldozattá válni . A sérelmek nem egyszerűen panaszként fo-
galmazódnak meg, hanem vádként, ami így minden tekintetben 
morális felsőbbrendűséget biztosít a magát áldozatként pozíci-
onálónak .6 A harc az áldozatpozícióért gyakran a szimbolikus 
politizálás színterén zajlik, amelynek eredményeként meg lehet 
szerezni az értelmezési hatalomból és a morális pozícióból faka-
dó előnyöket .

Az áldozatnarratívákat áthatják az érzelmek . Nem egyszerű-
en érzelmek motiválják, hanem érzelmeket akarnak kiváltani, a 
racionális és kritikus hangoknak nincs bennük helye . Aki kriti-
zálja vagy relativizálja az áldozatpozíciót, óhatatlanul átcsúszik 
a tettesek oldalára . Mivel több csoport egyszerre küzd az áldo-
zati státusz elismeréséért, így könnyen versengés alakulhat ki 
köztük, amelyre jellemző, hogy a szenvedést mások szenvedé-
sével, az elkövetett bűnöket pedig mások bűnével állítják szem-

5 Giglioli, Daniele: Die Opferfalle. Wie die Vergangenheit die Zukunft fesselt, Berlin, 
Matthes & Seitz, 2015, 89 .

6 Paris, Rainer: A tehetetlenség mint a nyomásgyakorlás eszköze . Gondolatok 
az áldozatiság retorikájáról, in Áldozat-narratívák, i . m . 70 .
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be, illetve mérik össze . Tekinthetjük ugyan természetes pszi-
chológiai reflexnek, hogy a bűnökre vonatkozó vádakat a saját 
áldozatisággal hárítják el, de mindez olyan vitákhoz vezet, ame-
lyek során megmerevednek a pozíciók, és lehetetlenné válik a 
másik féllel vagy a saját múlttal való megbékélés . A tét az, hogy 
ki tudja magának, illetve közösségének követelni az áldozatként 
elnyert morális felsőbbrendűséget, amelynek nyomán aztán ki 
lehet jelölni, ki áll a jó, és ki a rossz oldalon . Ebből fakad, hogy 
az áldozat-narratívák végső soron nem a vesztesek elbeszélései, 
hanem a diskurzusokat a hatalom szempontjából meghatározó-
ké, akik az adódó előnyöket közvetve vagy közvetlenül kihasz-
nálják .

A választott traumák veszélyei

Kétségtelen, hogy nagy vonzerővel bírnak azok a magyarázatok, 
amelyek egy nemzet esetén egyetlen múltbeli esemény kapcsán 
vélik felfedezni minden baj és nehézség gyökerét . Ha a múltban 
keresnek egy jelentős következményekkel járó sérelmet, amely 
mélyen beleivódott a közösség tudatába és a közvetlen emléke-
zés számára már nem hozzáférhető, akkor az könnyen szolgál-
hat választott traumául . Csak meg kell találni hozzá a megfelelő 
képi és nyelvi kifejezőeszközöket, amelyek feladata nem a refle-
xió, hanem az érzelmi viszonyulás kiváltása . Ezekkel az a gond, 
hogy összefüggést teremtenek a történelmi kudarcok és a jelen 
sikertelensége között, még ha ezek nem is minden esetben direk-
tek, hanem a gondolkodás- és értelmezésminták hasonlóságának 
következményei . Az egykori megaláztatás és sértés megnyitja az 
utat az áldozatként való öndefinícióhoz . Az ebben az összefüg-
gésben elmesélt szenvedéstörténet, amely nem feltétlenül konk-
rét erőszak elszenvedése, tulajdonképpen elviselhetőbbé teszi a 
következményeket, mert az áldozati státusz enyhít azzal, hogy a 
morális felsőbbrendűséget az oldalára állítja . Ennek ára, hogy a 
valóság a maga sokféle aspektusával és tapasztalatával, számta-
lan pozitív és negatív vonásával együtt figyelmen kívül marad, 
és a róla szóló magyarázatok groteszk módon leegyszerűsödnek . 
Minden olyan esemény, amely a történelem szempontjából leg-
alább olyan fontos, vagy még fontosabb, mint maga a trauma, 
teljesen kioltódik . A szempontok és történetek, illetve ezek köl-
csönhatásai eltűnnek vagy jelentéktelenné válnak, és marad egy 
monokauzális összefüggés, amely csakis torz lehet . Egy ilyen 
áldozati önértelmezés legnagyobb problémája, hogy megakadá-
lyozza az önmegismerést és a saját múlttal való szembenézést, il-
letve az érte való felelősségvállalást . A felelősségvállalás lehetet-
lenné teszi az áldozatszerepben való berendezkedést és az azzal 
való azonosulást, még akkor is, ha az a csoport tagjainak elisme-
rést, és egyfajta kiválasztottság-tudatot jelentene . A múlt való-
jában elveszti a jelentőségét, ha egy közösség magának áldozati 
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státuszt követel, mert már nem a szenvedésről, gyászról vagy az 
arra való emlékezésről van szó, hanem egy státuszról, amelyet 
a csoport identitásának valamennyi elemére ki lehet terjeszteni . 
Mivel ez az identitás része, így minden tárgyszerű rákérdezés és 
kritika veszélyezteti azt, de a legnagyobb veszély nem abban áll, 
hogy a tények és viták lerombolják az áldozati identitást, hanem, 
hogy ez lesz a csoport közösségének egyetlen alapja, ami vég-
képp eltorzítja annak identitását . Az áldozatiság és a hozzá való 
ragaszkodás akkor is káros, ha súlyos sérelmek és igazságtalan-
ságok történtek, és sokan megszenvedték azokat .7 Bármilyen 
nagy volt a sértés a múltban, és bármilyen súlyosak is a követ-
kezményei a mában, az áldozatiság mindig megbénít, passzívvá 
és tehetetlenné tesz, és ezzel azt is elhomályosítja vagy láthatat-
lanná teszi, ami jó és sikeres .

Mit lehet tenni? 

A megértés, és különösen önmagunk megértése vezet a megbé-
kéléshez . Trianon esetében ez nem azt jelenti, hogy úgy jó, aho-
gyan van, hanem annak elfogadását, hogy így történt, és nem 
másként . Ha ilyen módon az önmagunkkal való megbékélés 
megtörténik, akkor van lehetőség arra, hogy másokkal megbé-
kéljünk . Nem állítom, hogy ez könnyű és egyirányú folyamat 
lenne, különösen ma nem az . Ehhez folyamatosan nagyvona-
lúságra és szimbolikus gesztusokra lenne szükség a politika 
minden oldaláról, amit a társadalom példaként követhetne . Mi-
vel azonban ez egy nehéz és ellentmondásos út, mindig fenn-
áll annak veszélye, hogy lesznek olyan politikai szereplők, akik 
úgy látják, hogy közvetlen politikai haszonhoz juthatnak, ha a 
régmúlt ressentiment érzéseit aktualizálják, és az identitást egy 
kollektív áldozati elbeszélésbe ágyazzák . Ezekkel a negatív ér-
zelmeket célzó, mégis rendkívül vonzó politikai diskurzusokkal 
pedig nehéz tolerancián és szolidaritáson alapuló elbeszélése-
ket szembeállítani . A dolog nem lehetetlen, de források és kitar-
tás mellett mindenekelőtt intellektuális erőfeszítéseket igényel, 
amelyek nem az idejétmúlt és terhelt gondolatokhoz nyúlnak 
vissza, hanem valami radikálisan újat kezdenek, és ehhez meg-
felelő partnereket találnak a szomszéd nemzeteknél és a magyar 
kisebbségeknél egyaránt . Mindezt azért, hogy ne a választott tra-
umák és áldozatnarratívák legyenek a nemzeti identitás alapjai, 
hanem az azokhoz való reflexív és kritikus viszony .

7 Kröber, Hans-Ludwig: Opferstatus und Erwähltheit, Forensische Psychiatrie, 
Psychologie, Kriminologie, 2018/12 . 83–84 .
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Kovács Eszter

Európa – értékek, vélekedések, viták

Interjú Pierre Manent-nal

Pierre Manent-nal 2019 novem- 
berében volt alkalmam találkozni a párizsi École des Hautes Études 
en Sciences Sociales-on, amelynek professzor emeritusa . Válasz-
tott témánk – mit gondol arról a vitáról, legyen az parttalan vagy 
sem, amelyet az európai életforma védelméről folytatnak – az 
alábbi eszmecseréhez vezetett .

– Ha védelemről beszélünk, mint ahogy ebben a vitában is, akkor 
odaértjük a fenyegetettség fogalmát. Hogyan értelmezi ezt a védelem/
fenyegetettség kettősséget?

– Igen, ha védelemről beszélünk, azzal egyben jelezzük, hogy 
fenyegetést érzünk, ezért az európai életforma védelmének gon-
dolata számos negatív reakciót váltott ki . Induljunk onnan, hogy 
az európaiak számára a világ mozgásával [le mouvement du monde] 
szembeni védekező helyzet nagyon is új, mert az elmúlt kétszáz 
évben, de tágabban értelmezve a nagy földrajzi felfedezések ko-
rától kezdve az európaiak mozgatták meg a világot, és ők voltak 
azok, akik ellen másoknak védekezniük kellett . Az általuk kez-
deményezett és fenntartott mozgások, az európai szellemiség, a 
tudományok, a hadászat, a technika, de még az európai presztízs 
is dominált . Az európaiak tehát hosszú időn keresztül arra ren-
dezkedtek be, hogy a világ mozgását ők keltik fel és irányítják . 
Az ő szemükben az erőviszonyok rejtélyes megfordulása az, ami 
az utóbbi időben történt, és az európai közvélemény megoszlik 
arról, hogyan reagáljon arra a változásra, hogy már nem ők ve-
zetik a világ mozgását .

– És miképp osztja meg ez a közvéleményt?
– A közvélemény egyik része, amely nem uralkodó [non 

respectable], ha nevezhetem így, azt mondja, hogy védekeznünk 



kell, mert ezek a változások fenyegetők . A másik része, amely 
irányadóvá vált [respectable]; az a vélemény, amely a véleményt 
formálja, azt mondja, hogy ez regresszió lenne, mert Európát a 
nyitottság jellemzi, és továbbra is az emberiség mozgásának élén 
kell maradnia, még ha más feltételekkel is . Nem az erő révén, ha-
nem úgy, hogy az emberi jogokat a legvégsőkig tiszteletben tart-
juk, és nagyvonalúan még nyitottabbak leszünk . Így egy olyan 
Európától, amelyik erős volt, jogokkal rendelkezett, irányított és 
magát helyezte előtérbe, egy olyan Európához jutottunk, amely 
nem irányít, nem kényszeríti rá magát másokra, de továbbra is 
az élen akar járni, ám nem a parancsolás, hanem a nyitottság 
által . És ennek eredménye, hogy a nem uralkodó véleményről, 
amelyet napjainkban populistának és identitás-központúnak 
[identitaire] neveznek, a másik tábor azt mondja, hogy az az eu-
rópai szellemiség elárulása . Viszont az ő szemükben éppen az 
uralkodó vélemény tűnik Európa védelme feladásának, ami Eu-
rópa pusztulásával fenyeget . Mindkét vélekedés küszködik az-
zal, hogy megfogalmazza magát .

– Azzal talán még inkább, hogy dialógusba lépjenek.
– Valóban, és részben azért, mert egymás által, de egymás el-

lenében léteznek . Azt is láthatjuk, hogy mindkét vélekedés meg-
osztott: a nyitottság pártján lévők megoszlanak a korlátlan, felté-
telek nélküli nyitottság között, és azok között, akik feltételekkel 
nyitottak . Ők szintén az emberi jogokra hivatkoznak, és elvárnák 
egyes alapelvek elfogadását azoktól, akik Európába jönnek, példá-
ul elfogadják az iszlám hívők bevándorlását, de azzal a feltétellel, 
hogy a muszlimok is elfogadnak bizonyos elveket, nevezetesen a 
nők és férfiak közötti egyenlőséget . Jelenleg a francia baloldal erő-
sen megoszlik azok között, akik számára a haladás multikulturá-
lis, és azok között, akik a Köztársaság érdekeit tartják szem előtt, 
és az érkezőknek előírnának egyes elveket, tehát a haladáselvű 
[progressiste] vélekedés sorai sem egységesek . Ami a populistákat 
illeti, ők bizonyos értelemben még inkább értetlenül állnak a hely-
zettel szemben, mert a köreikben nincs igazán pozitív magyarázat 
és cselekvési terv . Politikailag ugyan jól állnak, de azért állnak jól, 
mert a félelemnek adnak hangot, nevezetesen a népesség jelentős 
részének a bevándorlási hullám felett érzett félelmének . Nyugat-
Európában a populizmus a félelem által is – ami nem tekinthető 
tényleges politikai gondolatnak [pensée politique] – szavazatokat 
szerez, mondván, hogy az uralkodó erő ránk kényszeríti az ellen-
őrizetlen bevándorlást . Ezt a reakciót könnyű megérteni, de ettől 
ez még nem politikai reflexió, és arra a szlogenre korlátozódik, 
hogy „itt mi vagyunk otthon”, ami könnyen népszerűvé váló, de 
politikai értelemben igen szegényes szlogen . A globalizáció ellen 
tiltakozók nem tudják, milyen nyelven adjanak hangot az érzése-
iknek, ezért is gyakoriak a vitatható megnyilvánulások, erőszakos 
kijelentések, talán a populista vezetők intellektuális képzettségé-
nek hiánya miatt is, de talán azért is, mert van, amit nagyon nehéz 
megfogalmazni . S ha végre eljutunk a kérdéséhez az európai élet-
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forma védelméről, akkor azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy mi 
is az európai életforma?

– Úgy gondolja, hogy a szabadság és a norma fogalmainak szerepe 
van ezekben az elképzelésekben? Hiszen egy életmód védelmével egy 
feltételezett normát védelmezünk, a szabadsággal, nyitottsággal egy 
megőrzendő hagyomány nevében lehet szembehelyezkedni. Vagy ezek 
a fogalmak csupán kiüresedett elemként vannak jelen a közbeszédben?

– Úgy gondolom, nagyon nehéz politikailag helytállóan 
[politiquement pertinent] kifejezni, hogy miben is állna a megvé-
dendő életforma . Hiszen Európában voltak a legjelentősebbek a 
történelmi átalakulások . Vegyük példaként a két nagy átalaku-
lást, a kereszténységet mint anyabölcsőt és a felvilágosodást! A 
kereszténység és a felvilágosodás specifikusan Európára jellem-
zők . Azzal pedig Önnek sem mondok újat, hogy a felvilágosodás 
nagymértékben a kereszténység kritikája . Mit szeretnénk tehát 
megvédeni? A keresztény Európát vagy a felvilágosodás Euró-
páját? Ha az utóbbit választjuk, akkor az emberi jogok filozófiá-
ja [la philosophie des droits de l’homme] az uralkodó véleményhez 
vezet vissza, hiszen, ha Európa az emberi jogok földje, akkor a 
globalizáció tárt karokkal fogadható . Mit kell megtartani, meg-
őrizni vagy előremozdítani Európában? Itt válik igazán nehézzé 
a gondolatmenet . Európa fejlődése az elmúlt évtizedekben gyak-
ran abban állt, hogy leszámoljon olyan társadalmi normákkal, 
amelyek évszázadokon keresztül az életet szervező, szabályozó 
szereppel bírtak, és egyes normákat keresztények és laikusok 
egyaránt osztottak, ilyen volt például a családi élet . Tehát az eu-
rópai életformát Európa belső változásai rombolták le, szimbo-
likus értelemben, ám gyorsuló módon . Az elmúlt időszakban a 
változások Európában a tettleges önmegtagadás [la négation de 
soi par soi] irányába mentek, s ebben a haladáselvűek haladást 
láttak és látnak még ma is .

Ellentmondás például, hogy az emberi jogokat hirdető szél-
sőbaloldal érvel leginkább az iszlám elfogadása mellett . Az 
islamogauchisme1 fából vaskarika . A szélsőbaloldal Európa előre-
haladását ebben az önmagtagadásban, a régi európai élet lerom-
bolásában látja, és még abban is egyetértenek, hogy a legősibb 
elveket valló [les plus archaïsants] muszlimokat is befogadhat-
juk, mert így Európa biztosan nem fog többé a saját múltjára 
hasonlítani . Ebből is láthatjuk, hogy az ideológiai beállítottság 
ellehetetleníti a dialógust . Nincs dialógus a populisták és a ha-
ladáselvűek között, de a dialógus igen nehéz a korlátlan hala-
dáselvűek [progressistes illimités] és a köztársasági haladásel-
vűek [progressistes républicains] között is, s a megőrzés hívei 
[conservateurs] nehezen tudják meghatározni, hogy mit lehet és 
mit kell megóvni, valamint mit szeretnénk megóvni abból, ami 
még megmaradt . Én személy szerint azt képviselem, hogy is-
1 Pejoratív értelmű kortárs politikai kifejezés, amely arra utal, hogy a francia 

baloldalban és szélsőbaloldalban többen az iszlám vallásúak bevándorlásá-
nak támogatóját látják .
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merjük el Európa keresztény jegyeit, de ilyenkor azt válaszolják, 
hogy ez a kívánság politikailag már érvényét vesztette .

– Ez a laicizálódás kérdéséhez vezet bennünket, hiszen olyan orszá-
gokban élünk, amelyek világi államként definiálják magukat, ezért vi-
tatott kérdés a kereszténységet visszavezetni a politikai szférába. Sokan 
vannak, akik számára a laicitás és a haladás kéz a kézben járnak. Ön 
hogyan értelmezi a haladás és a laicizálódás között található vagy vél-
hető párhuzamot?

– Ez igen bonyolult kérdés, mert valójában sok bizonytalan-
ság övezi a laicitás jelentését és határait . A szónak van egy elég 
világos értelme, amellyel többé-kevésbé mindenki egyetért, és 
ez a parancsok szétválasztása [la séparation des commandements], 
vagyis, hogy az egyház nem utasíthatja az államot, és az állam 
sem parancsol hitbeli kérdésekben . Ezt intézményi, jogi és admi-
nisztratív szempontból nem nehéz megszervezni, ám mi történik 
a társadalmon belül? Én azt mondom, s ezzel nem vagyok egye-
dül, hogy az állam laicitása nem jelenti a társadalom vallási sem-
legességét . A régi törvény, az 1905-ös törvényre gondolok2 és az 
azt megvalósító rendelkezésekre, hatással volt a társadalomra, 
mert a franciaországi vita egyik legfontosabb eleme az egyház és 
a republikánus, haladáselvű párt között az oktatás volt .

– Kifejtené ezt részletesebben az olvasóink számára?
– A laicitás híveinek egyik fő célja az volt, hogy a közokta-

tás kerüljön ki a Katolikus Egyház kezéből . A laicitás klasszikus 
értelme Franciaországban az 1905-ös törvényé, ez az intézmé-
nyi szétválasztást érintette, ami azt eredményezte, hogy az ál-
lampolgárok teljes iskoláztatásukat a vallási hovatartozásuktól 
függetlenül végezhetik el . Ez elég jól működött, de ténylegesen 
nem is szétválasztáshoz vezetett, hanem megállapodásokhoz az 
állam és az egyház között, mert meg kellett szervezni a laikus 
iskoláztatást és a keresztény jegyeket viselő iskoláztatást is, s az 
együttműködést törvények szabályozták . Azonban az iszlám 
ebbe a helyzetképbe új problémát hozott be . Azért vagyok erő-
sen szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a laicitás megoldaná-e 
a problémákat, mert a muszlimok kérdése ezen kívül esik . Az 
olvasóimmal és hallgatóimmal azt szeretném megértetni, hogy 
az iszlám problémája egészen más, mint a katolicizmus problé-
mája . Hiszen a 19–20 . század fordulóján a politikai hatalom egy 
olyan egyház kérdésével nézett szembe, amely évszázadok óta a 
politikai, nemzeti, társadalmi és családi élet része volt .

– És az erkölcsöket is meghatározta.
– Igen, valóban, az erkölcsöket is . Ebben a korban mondjuk 

a férj laikus köztársaságpártinak vallotta magát, ám a felesége 
gyakorló katolikus volt, a Jaurès-családban3 például botrányt 

2 Az állam és az egyházak szétválasztásának törvénye, amelyet 1905 . decem-
ber 9-én fogadtak el .

3 Jean Jaurès (1859–1914) – 1901-ben botrányt kavart, hogy az antiklerikális szo-
cialista gondolkodó lánya egyházi iskolába jár és elsőáldozott . Jaurès a családi 
hagyományokra hivatkozott, és a család nőtagjainak vallásos kötődésére .
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kavart, hogy a lánya elsőáldozó volt . Tehát valamiféle ozmózis 
állt fenn az egyház, a társadalom és az ország között . Ezt kellett 
szétszakítani, ami nem is ment szép szóval, hiszen a társadalom 
egyszerre volt köztársaságpárti és katolikus . Jelenleg a probléma 
ennek ellenkezője, mert nem szétválasztani kell, hanem egyesí-
teni . Most arról van szó, hogy a társadalomba, a nemzeti életbe 
egyenlőként vonjunk be korábban nem a részét képező populá-
ciót . Hiszen a gyarmatokon volt muszlim népesség, de őket nem 
tekintették a Köztársaság egyenértékű állampolgárainak . Vagyis 
nem arról van szó, hogy szét kell választanunk a kormányza-
tot és az iszlámot, hiszen Franciaországban az iszlám nem volt a 
kormányzat része, nem gyakorolt monopóliumot az oktatásban . 
Ez evidens, mégis sokan a laicitást tekintik kulcsszónak, s azt 
mondják, hogy laikus államként kell foglalkoznunk az iszlám-
mal, ez az érvelés azonban kevéssé helytálló .

– Miben látja az ellentmondást?
– Ők is a társadalom tagjai [sociétaires], méghozzá jelentős 

számban, ám elkülönülnek a társadalom többi tagjától: főképp a 
nemek közötti szerepek és a nők helyzete különbözik attól, amit 
mi jónak és helyesnek vélünk . Azonban miféle szétválasztás te-
remtené meg a muszlim lakosság körében a férfiak és nők egyen-
lőségét? Nyilvánvaló, hogy nincs alkalmazhatóság az eszköz (a 
szétválasztás) és a cél között . A laicitás-pártiak a külső jeleket 
akarták eltörölni . Megtilthatják a nőknek, hogy kendőt viselve 
menjenek a gyermekeikért az iskolába,4 ám megengedjük vagy 
megtiltjuk, az nem változtat semmin sem . Mert ezzel csupán a 
hatalmat gyakorolták, de a laicitás azon a módon, ahogy a ke-
resztény társadalomban kidolgozták és érvénybe léptették, nem 
alkalmazható ebben az esetben . A kormány a törvény kézben 
tartója, a vallások úgy szervezik meg magukat, ahogy akarják, ez 
azonban nem alkalmazható a muszlim életforma ügyére, jobban 
mondva arra, hogy ez az életforma is belépett Európába . És ezzel 
visszakanyarodtunk az eredeti kérdéshez, hiszen Európa a saját 
életformájára kérdez rá . Azt jól tudja, hogy ez nem az iszlám, azt 
nem is könnyű integrálni, ezért itt éleződik ki a globalizáció és 
a migráció kérdése . Itt is a három említett véleményt láthatjuk, 
a korlátok nélküli progresszió híveit, tehát multikulturalizmus, 
teljes nyitottság, jöjjenek ahogy vannak; a feltételes progresszió 
híveit, jöjjenek, de a Köztársaság bizonyos elveit be kell tarta-
niuk; és egy úgynevezett konzervatív állásfoglalást, amelynek 
rengeteg változata van, ez azonban az iszlámot mint az európai 
élettől elütő dolgot minél inkább távol szeretné tartani . A dialó-
gus nehéz, és ez meglepő szövetségekhez vezet, például a kon-
zervatív oldal a korlátlan progresszió híveivel is egyetérthet, ha 
azt mondják, hogy a kendő nem is olyan fontos, hiszen ez a szo-

4 Jelenleg is folytatódó vita arról, hogy a közoktatásban megengedhetők-e a 
vallási hovatartozás külső jelei . A vita tárgya, hogy mi számít jogsértőnek: 
vallási jegy jelenléte a laikus oktatásban vagy a hovatartozás jelétől való meg-
fosztás (például muszlim lány vegye le a fejkendőjét, ha iskolába megy) .
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kásaik része, és elfogadjuk őket így (a konzervatív oldal számá-
ra: azzal a feltétellel, ha nem jönnek túl sokan), ám a konzervatív 
oldal a feltételes progresszió-hívekkel is egyetérthet, mondván, a 
Köztársaságnak bizonyos elveket be kell tartatnia, elvünk, hogy 
a nők és férfiak egyenlők, vagyis előírják az egyenlőséget .

– Az egyenlőséget előírni igen paradox elgondolásnak tűnik…
– A franciák számára az egyenlőséget megkövetelni forradal-

mi előzmény, hiszen ez történt 1789-ben is, tehát ez nem feltétle-
nül a francia szellem tetszése ellen való .

– De ha nem is a francia szellem tetszése ellen való, vajon lehetséges?
– 1789-ben eltörölték azokat a rendeket és feudális nyomo-

kat, amelyek révén az egyenlőtlenség társadalmi berendezkedés 
volt . Azonban a mostani helyzetben a családi és intim életet érin-
tő kérdésekről van szó, az öröklésről, a család belső életéről, s e 
területen nagyon problémás a hatalom gyakorlása . Az eredmény 
bizonytalan, a beavatkozás legitimitása vitatható, az egyenlőt-
lenség egyes esetekben megfoghatatlan, és ilyenkor az állam a 
magára vállalt szerepben egyszerre tűnhet zsarnokinak és ered-
ménytelennek, ez hát az igen kevéssé biztató helyzetkép .

– Ezek a gondolatok a kulturális különbségek kérdéséhez is elvezet-
nek, hiszen az európai életforma védelmét hirdetők közös európai kul-
túráról beszélnek, még akkor is, ha valójában kultúrákról van szó. Ha 
maga a védendő kultúra sem egységes vagy egységesíthető, vagy ágakra 
szakadt, miként volna ez lehetséges? Ezek is a vita elemei.

– Úgy látom, hogy túlságosan absztrakt fogalmakban gon-
dolkodunk . Az identitás absztrakt fogalom, de még a kultúra is 
az, mert ez nem koherens beállítottság . Európa egy politikai, tár-
sadalmi és spirituális narratíva, amit el lehet mondani, de nem 
lehet kijelölni, hogy mi is az európai identitás . Európa földrajzi 
térképe megrajzolható, de ez nem az identitás térképe . Ám mit 
teszünk a középpontba, mi különböztetné meg Európát sajátsá-
gosan más kulturális területektől vagy inkább civilizációktól? A 
civilizáció megfelelőbb szó, mint a kultúra . Nem nehéz azt mon-
dani, még ha nem is feltétlenül vezet népszerűséghez ilyen ki-
jelentést tenni, hogy meg kell védeni az európai civilizációt . De 
milyen helyet adunk a kereszténységnek? A keresztény gyöke-
rek mindenki számára egyértelműek, még azok számára is, akik 
ezt nem feltétlenül szívesen veszik vagy szeretik, hiszen maga a 
szekularizációs folyamat is ezen alapul . Kollégám és barátom, 
Marcel Gauchet tézise, hogy a szekularizáció a kereszténységből 
bontakozott ki: a kereszténység a vallásból való kilépés elemét is 
magában hordozza, vagyis a vallásból kilépő vallás . Ha így néz-
zük, akkor a vallás már sem a jelenre, sem a jövőre nézve nem 
mérvadó, ez a múlt, Gauchet ezt így értelmezi .

– Ön egyetért ezzel?
– A válaszok komoly eltéréseket mutatnak még azoknál is, akik 

egyetértenek abban, hogy a kereszténység lényegileg meghatároz-
za Európát . Én személy szerint úgy vélem, hogy a kereszténység 
Európa múltjának, jelenének és jövőjének is döntő tényezője, a de-

82 kovács eszter 



finíció része, mert megkülönböztető jegynek tekinthetjük . Nem 
a dogmákra gondolok, hanem arra, hogy mennyiben mozgatja a 
kereszténység az európai életet . Azt gondolom, hogy az európai-
ak két dolgot akartak egyidőben, két olyan nehezen összeköthető 
dolgot, hogy szét is kellett választaniuk ezeket: egyrészt önmagu-
kat kormányozni a görög városállam mintájára [le gouvernement de 
soi par soi], és ezzel egyidőben (vagy ennek ellenére) Jézus Krisz-
tusnak engedelmeskedni, aki a „minden ember barátja” istensé-
get jelenti, ez pedig szintén innovatív elem, hiszen így már nem a 
városállam vagy a nép istenéről van szó . Ez pedig Európa teológi-
ai-politikai történetét egészen specifikussá teszi . Ezt a kettős hajtó-
erőt nagyon leredukálják az „adjátok meg a császárnak, ami a csá-
száré, Istennek, ami Istené” típusú értelmezések . A kereszténység 
vezetni akart, az egyház parancsolni akart, ezt még nem tekint-
hetjük patológiának . Az európaiak tehát ezen a kettős késztetésen 
vitatkoztak, vagyis, hogy egyrészt a saját értelmük irányítsa őket, 
másrészt szükségét érezték, hogy a minden ember barátjának te-
kintett istenségnek engedelmeskedjenek, ennek pedig Európa tör-
ténelmére nézve következményei lettek . Mivel két nagyon eltérő 
késztetésről van szó, voltak szerencsés kompromisszumok, félre-
sikerültebbek is, ellentétek is, azonban a kettős késztetés minden-
képpen formálta az európaiakat . Egész történelmünk egy vita, s 
ebben jelen van a görög-római háttér (hogyan alkossuk meg a jó 
köztársaságot?), de a keresztény tétel is [la proposition chrétienne], 
amely Isten országának elgondolását veti fel .

– És hol látjuk ennek a lenyomatát a gondolkodásunkban?
– Az európaiak kettő vagy inkább kettő-három alapvetően kü-

lönböző hatalom alatt álltak, és Európára ez is sajátosan jellemző . 
A vallás tekintélye volt az egyik, a másik a ráció, tehát a filozófia 
hatalma, harmadikként a politikai hatalom . Azonban a tekinté-
lyek szerepe mindig is megosztott volt, még a kereszténység do-
minanciája alatt is, ne felejtsük el például, hogy Szent Tamás Ci-
cerót idézi, számára Ciceró autoritás . A ráció, a filozófia, a jog, az 
antik és így egyben pogány jogrendszer még abban a korban is je-
lentős volt, amikor az egyház a legbiztosabb volt magában . Tehát 
az európaiak alkalmazkodtak ahhoz, hogy ezekkel a tekintélyek-
kel együtt éljenek, és komolyan vegyék e referenciákat . Ha bárme-
lyiket töröljük a terepasztalról, akkor alapvető veszteség adódik . 
A legutóbbi időszak változásai a kereszténységet, az egyházat le 
akarták venni a terepasztalról, ez azonban elképesztő mértékben 
megcsonkítaná az intellektuális vitalitást . Ha a vallást levesszük a 
palettáról, mondván, hogy ez csak néhány ember egyéni életében 
játszik valamiféle szerepet, tehát nincs társadalmi érvényessége 
(miközben a vallás és Isten kérdésének valamennyi ember életére 
nézve van jelentősége), és ha a vallás nem lehet jelen nyilváno-
san, az elszegényedést, elszíntelenedést, tartalomvesztést jelent az 
intellektuális életben, amit napjainkban tapasztalhatunk is, s ami 
azt eredményezte, hogy jelenleg Európában az iszlám istenképet 
láthatjuk ugyan, de a másikat nem .
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– Úgy gondolja, hogy létezik egy egyensúlyi helyzet, amely felborul-
hat azáltal, ha valamelyik tényezőt elvesszük vagy háttérbe szorítjuk, és 
egy másikat előtérbe tolunk?

– Ez az egyensúly már felborult . Az egyház a társadalom 
marginális területére szorult, törékeny a legitimitása, a domi-
náns vélemény szerint olyan konzervatív erkölcsiséget képvisel, 
amely ellenkezik az emberi jogokkal, és paradox módon minél 
kevesebb társadalmi befolyása van az egyháznak, annál inkább 
ellenséges megnyilvánulásokat kelt . Bár ez nem szerencsés, lé-
lektani szempontból teljesen érthető, mert a keresztény vallást 
annyira eltávolították az eredeti szellemiségétől, hogy a marad-
ványai, a nyomai is idegennek, bizarrnak tűnnek .

– Idejétmúltnak?
– Igen, idejétmúltnak . Miközben nyitunk az iszlám vagy a 

buddhizmus felé, a kereszténység nyomai tűnnek bizarrnak, a 
haladással ellentétesnek, hiszen a katolikusok „húzzák a száju-
kat”, ha az emberi jogok érdekében új törvényt akarnak hozni, 
tehát – mondják egyesek – jobb lenne ettől teljesen megszaba-
dulni . Az országban érezhető ez a hangulat . Az alapvető kérdés 
a kereszténység helye a nyilvános életben, ez pedig számomra 
nem számbeli kérdés, tehát nem arról van szó, hogy a katolikus 
vallás már nincsen többségben, hanem arról, hogy mi mozgat-
ja a közbeszédet; hogy az, amit én keresztény tételnek nevezek, 
része-e a társadalmi életnek, a vitáknak . Ez nehéz feladat . Nem 
tudom, hogy használható-e melléknév itt, mondhatok-e például 
olyat, hogy konzervatív katolikus . Tegyük fel a kérdést inkább 
úgy, hogy a kereszténység jelenlétéhez ragaszkodó kereszté-
nyeknek mi a feladata . Lesz-e elég keresztény, aki elég felkészült 
és elég aktív ahhoz, hogy a közbeszédben jelen legyen, hogy visz-
szahozza a keresztény szót, nézeteket, témákat a nyilvános vi-
tákba? Erre a kérdésre senki nem tudja a választ .

– Köszönöm. A második kérdéscsoport a természeti törvényről és az 
emberi jogokról írott könyvét érinti.5 A cím figyelmet érdemel, mert két 
olyan dolgot állít szembe egymással, amelyeket a közgondolkodás össze-
köt, időnként akár szinonimaként használ. A törvény és a jog fogalmá-
ra gondolok. A könyv a kettő szétválasztására épít, miközben ezek szá-
munkra első hallásra nem jelentenek két egymással vitát folytató dolgot. 
Miért választotta azt a megközelítést, amely a törvényt és a jogot nem 
csupán megkülönbözteti, hanem szembenálló viszonyukra mutat rá?

– Nos, a törvény és a jog között nem én tettem különbséget 
elsőként… Hobbes beszél erről . A törvény alapjában véve egy 
parancs, utasítás, egy szabály, illetve egy szabály parancsa, a jog 
pedig egyfajta szabadság, felhatalmazás, tehát szemben állnak 
egymással . Úgy is mondhatjuk, hogy a törvény a szabadság gát-
lása vagy szabályozása, a jog pedig egyfajta szabadság . Ez így 
egyszerű, de bonyolultabbá válik, ha arra gondolunk, hogy a 
modern törvény a jogokon alapuló törvény [une loi fondée dans les 

5 Manent, Pierre: La loi naturelle et les droits de l’homme, PUF, Paris, 2018 .
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droits], és célja az, hogy megvédje a jogokat . Ezért a köztudatban 
a jogok fogalma magába szippantja a törvény fogalmát . Alapve-
tő különbség van azonban a társadalmi élet azon reprezentációja 
között, amelyben a kulcsfogalom, a magyarázó fogalom a tör-
vény, és azon reprezentáció között, amelyben a kulcsfogalom a 
jogok, az emberi jogok . Mert a klasszikus megközelítésben a jog 
a törvény része volt .

– És mára talán a jogok beszippantják a kollektív jogok, a nemzet 
jogainak fogalmát?

– Napjainkban ezek a fogalmak jelentős változásokon mennek 
keresztül . A jog fogalma az egyén, mégpedig a különálló egyén 
[individu séparé] jogaként fogalmazódik meg, vagyis a jog az in-
dividualitásban gyökeredzik . Bizonyos értelemben az egyéni jog 
a jog klasszikus fogalmának ellentéte, hiszen a jog a társadalom 
tagjai viszonyának konkretizációja volt, az együtt-létezést és az 
együttműködést szervezte, tehát ez a viszony határozta meg . Az 
emberi jogok [les droits de l’homme] megközelítése logikailag szin-
te tarthatatlan, amennyiben a többi egyéntől elkülönített egyén 
jogainak elképzelése . Logikai értelemben ez megbicsaklik . Ezért 
is volt lehetséges, hogy a nagyformátumú jogász, Michel Villey 
rámutatott arra, hogy a jog és az emberi jogok között ellentmon-
dás áll fenn .

– Ha egy egyén jogot formál valamire, rendszerint azért teszi, mert 
látja, hogy az másoknak is jogában áll.

– Természetesen . A politika- és társadalomtörténetben láthat-
juk, hogy a jog, teljesen absztrakt értelemben, arra szolgált, hogy 
kijavítsa a viszonyokat, így a jog egy bizonyos korban polemi-
kus és kritikai módon mintegy közbeavatkozott, és e beavatko-
zás arra irányult, hogy újraformálja a társadalmat, de egy létező 
társadalmon belül . Az emberi jogok fogalma csak akkor alkal-
mazható, ha már létezik egy társadalmi berendezkedés . Ez nap-
jainkban szüntelen forradalmi változáson megy keresztül, és so-
kan pártfogolják ezt .

– De az emberi jogok egyben elterjedt terminus is, melyet úgy hasz-
nálunk, hogy nem feltétlenül kérdezünk rá a pontos jelentésére vagy 
esetleges logikai ellentmondásaira.

– Az emberi jogok gondolata előnnyel bíró vélekedés . Arra 
mindig lehet indítékot találni, hogy a dolgok rendjét, a fennálló 
rendet bíráljuk, de Európa épít is a kritikai és polemikus hagyo-
mányra, tehát a fennálló rend kritikája európai habitusnak te-
kinthető . Vagyis a fogalmat zászlajára tűzi ez az európai kritikai 
tradíció, ám az emberek arra már nem kérdeznek rá, hogy ez mi-
lyen irányba vezet, milyen horizontot nyit előttünk . Ilyenkor azt 
mondom nekik, képzeljük el, hogy minden követelésük teljesül . 
Mire is fog hasonlítani az így elképzelt, áhított társadalom? Ezt 
nem tudjuk elképzelni, még az egyéni identitás kérdésében sem .

– Mert nem fogunk többé határokat ismerni, nem korlátozzuk ma-
gunkat?
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– Mert a kritériumok annyira elcseppfolyósodnak, hogy sem-
milyen társadalmi szabály nem fogja korlátozni azt a kitörő kész-
tetést, hogy minden individuum saját magát határozza meg az 
egyéni jogai alapján .

– Úgy érti, hogy a radikalizmus megszokott viselkedéssé válik, mi-
közben a radikalizmus elvileg másokkal szemben értelmezhető, mert 
másokhoz képest gyökeresen különböző? Ha minden radikális, akkor 
semmi sem radikális. Tehát van ebben a perspektívában valami megfog-
hatatlan vagy megjósolhatatlan?

– Igen, de ez már látható a radikális LMBT megmozdulások-
ban . Amint egy kisebbség jogokat nyer, újabb, még kisebb ki-
sebbség jelentkezik, hogy őt elnyomják . Mindig újabb indokol-
ható kérés merül fel, hiszen mindenki saját jogának forrása . Az 
egyéni partikularitás határtalan igénye áll elő, ezzel azonban le-
rombolható az emberi világ . Ám jelenleg ez a nézet orientálja a 
társadalmi változást és a törvénykezést is, és ha szembehelyez-
kedünk vele, akkor konzervatívnak és reakciósnak bélyegeznek, 
az emberi jogok ellenségének .

– Úgy gondolja, hogy a jogok kultusza működésképtelenné teszi a 
jogokat?

– Úgy gondolom, hogy a jogok mintegy közlekedési dugót 
alkotnak . Ha nincs egyetértés, mindenki a jogaival hozakodik 
elő, ám jogként mindenkinek egyenértékű joga van, tehát nem 
tudunk dönteni, nem lehet továbblépni . Remélem, hogy végül 
rá fogunk ébredni, hogy olyan törvényre van szükségünk, amely 
másból töltekezik, mint az egyéni jogokból . Engem meglepett, 
hogy a jogászok pozitívan fogadták a könyvemet, mondván, na-
ponta tapasztalják, hogy nehéz vagy akár lehetetlen nem csupán 
megoldani, hanem még megfogalmazni is a nézeteltéréseket, ha 
csupán az egyéni jogok szemszögéből nézzük őket, még olyan 
egyszerűnek nevezhető ügyekben is, mint például egy válás el-
rendezése . Hiszen szükség van törvényre, ne mondjuk azt, hogy 
természeti törvényre, de közös törvényekre, amelyekben megál-
lapodunk ahhoz, hogy ez lehetséges legyen . Egy másik érdekes 
kontextus maga az egyetemi élet . Napjainkban az egyéni jogok 
teljesen elszakadtak az intézmény létjogától . Az egyetemisták a 
jogok nyelvén beszélnek: jogot formálnak arra, amit az egyetem-
nek ajánlania kell számukra, először a felvételire, aztán a diplo-
mára . A hallgatók által írt kiáltványok egészen beszédesek . Ám 
az egyetemnek funkciója is van, ez a funkció szabályok formá-
jában fogalmazódik meg, ezeket a szabályokat pedig nem lehet 
lerombolni a jogok nevében . Láttunk például esetet arra, hogy 
egy hallgató azt terjesztette fel írásban a tanára ellen a saját bel-
ső levelező rendszerünkön, hogy „visszaélt nagyobb tudásával 
azért, hogy őt megítélje” .

– De a vizsgán végül is ez történik, különösen a szóbeli vizsgán. 
Ehhez hozzá voltunk szokva…

– Persze . Tehát lehet gondolkodni az intézmények jelentésén, 
a nemzet jelentésén, a házasságén, az egyetemén, az egyházén, 
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hiszen az intézményeknek is van jelentése . Én elismerem, hogy 
az intézmények elnyomhatják az egyéni jogokat, és ez komoly 
megfontolás, ám napjainkban a jogok szembehelyezkednek az 
intézménnyel, az intézmény pedig bajosan érvel az egyéni jogok-
kal szemben . És ez lebéníthat egy országot . Az egyetem sebez-
hető intézménnyé vált, a hallgatókban pedig az az érzés mun-
kálkodik, hogy egyéni gondjaik alapján az intézményi működés 
felülvizsgálható .

– Az egyetemet valaha kemény dolognak tartottuk, a játékszabály 
része volt, hogy nem lesz egyszerű… Mi még így vágtunk neki a ta-
nulmányoknak.

– Természetesen megértjük, hogy sok hallgató komoly gon-
dokkal küzd, ám az egyetem a saját létokát sem teheti félre . Mint 
az imént mondtam, az egyén az intézménynek szegezhet egy-
egy jogot [droit opposable], ám az intézmény szinte már nem bír 
ilyen szembehelyezhető joggal . A migráció kérdésében azt látjuk, 
hogy maradnak azok is, akik ügyét megvizsgálva az derül ki, jo-
guk van maradni, és azok is, akiknek nem, tehát maradnak attól 
függetlenül, hogy ez jogszerű vagy sem . Egyrészt azért, mert bo-
nyolult lenne az eljárásnak érvényt szerezni, az állam nehezen 
tudná visszaküldeni őket, de azért is, mert az állam nem ismer el 
magának a bevándorlók jogaival szembehelyezhető jogot .

– A hospitalitás feltételeire gondol?
– Ha napjainkban a hospitalitás feltételeiről és korlátairól be-

szél, akkor azt kockáztatja, hogy…
– Hogy konzervatívnak neveznek?
– Dehogyis . Azt, hogy embertelennek tartják .
– Hogy ne záruljon a beszélgetés ilyen ellentmondásos és bizonytalan 

perspektívák felé nézve, szerettem volna a személyes intellektuális életút-
járól is kérdezni Önt. A nyolcvanas–kilencvenes években főleg a libera-
lizmus klasszikusairól publikált, amitől mostani írásai már eltávolodtak. 
Kritikai nézőpontból tekinteni a liberális nézetekre, az emberi jogokra, a 
nyitottságra azt jelentené, hogy a saját szakmai útját vizsgálja felül?

– Nos, én a liberalizmus iránt két indítékból érdeklődtem . Az 
egyik közvetlenebb módon politikai volt: Raymond Aron tanár-
segédeként dolgoztam, és akkoriban a kommunizmusról foly-
tatott vita még nagyon eleven volt . A liberalizmus így a kom-
munizmussal és szocializmussal szembeállítható alternatívaként 
érdekelt . Ez volt a gondolatmenet első vetülete, ugyanarra az 
alapra építve, mint Aron, aki Marxszal szemben tanulmányoz-
ta Tocqueville-t mint egy másik utat a modern élet és a modern 
társadalom modellezésére . A másik ok, amely miatt a liberaliz-
mus érdekelt, a filozófia volt és Európa története, mert alapjában 
véve a liberalizmus a modern világ filozófiája . Maga a moderni-
tás a liberális mozgalom, még akkor is, ha a 19 . század végén és a 
20 . század egyes időszakaiban látszólag a liberalizmus ellenfelei 
kerekedtek felül . Az 1970-es években, a nyolcvanas évek elején 
nem volt egyértelmű, hogy ki fog talpon maradni, a kommuniz-
mus felülkerekedése akkoriban még nem volt kizárható, például 
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Afganisztán megszállásakor .6 Erre jól emlékszem, Aron mellett 
dolgoztam, és nem érezhettük úgy, hogy jó helyzetben lennénk . 
Tehát voltak olyan időszakok, amikor a liberalizmus ellenségei, 
akár a kommunisták, akár a fasiszták, előnyre tettek szert . Ám 
az európai élet elvei szempontjából a liberalizmus meghatározó 
irányvonal, egyfajta vektornak tekinthetjük . Én azért foglalkoz-
tam a liberalizmus alapjaival és klasszikus szerzőivel, hogy meg-
értsem a modernitást, nem saját politikai doktrínát akartam ki-
alakítani . Mivel a liberalizmusról írtam könyveket, talán sokkal 
inkább a liberális tanok hívének [libéral doctrinaire] hittek, mint 
amennyire én valójában liberális vagyok . Engem a modern poli-
tikai gondolkodás létrejötte érdekelt, a liberalizmus mint filozó-
fiai kísérlet, amely az antik politikai gondolkodás riválisává vált, 
és felváltotta azt, ahogy ezt Leo Strauss rekonstruálni próbálta .

– A publikációiban ötvözi a történeti vizsgálódásokat és a kortárs 
vonatkozású gondolatmeneteket, a politikai gondolkodás történetét és 
aktuális vetületeit. Gondolja, hogy – miképp a filozófia magában foglal-
ja a saját történetét – a politikai gondolkodás is saját történetét tartal-
mazza, szervesen abból kel életre?

– Nem kell feltétlenül az erudícióra gondolnunk . Azonban a 
politikai jelenségeket megfelelő nézőpontból kell megközelíteni . 
Leo Strauss hívja fel a figyelmet arra, hogy Arisztotelész politi-
kafilozófiája a polgár nézőpontját veszi alapul, és nagyon fontos, 
hogy visszataláljunk ehhez a nézőponthoz . Ez azonban nehéz, 
mert rögtön az egyén nézőpontja áll rendelkezésünkre, továb-
bá elméleti elképzelésünk van a politikumról [la chose politique] . 
Márpedig a politikai kérdések gyakorlati kérdések . Láthatja a két 
szempontot: az ókori görög politikai gondolkodás a politikai cse-
lekvésről szól a polgár szempontjából, míg a modern politikai 
gondolkodás a politikum jelenségeit [le phénomène politique] el-
méleti távolságból nézi . Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül Arisz-
totelész-szövegeket kell olvasnunk, hanem meg kell értenünk az 
ókori görög nézőpontot a cselekvő polgárról . Aron például ezt 
tette: nem volt az Arisztotelész-filológia művelője, de a megkö-
zelítése a politikumról arisztotelészi nézőpontú volt . Tudatosí-
tanunk kell magunkban, hogy a modern politikai gondolkodás 
bizonyos elvei megkötik a politikumra irányuló nézőpontunkat . 
Az egyénből indulunk ki, de ezzel megfeledkezünk arról, hogy 
ő a valóságban cselekvő személy: a cselekedet finalitását kellene 
megtalálnunk, s ezáltal a cselekvés szabályát, mert ez egy gya-
korlati terv: „Ha ezt szeretnénk elérni, mit kell azért tennünk, 
hogy oda jussunk?” Ezt azonban nehezen tudjuk megfogalmaz-
ni, mert már nem akarjuk a cselekvésünk finalitását szem előtt 
tartani . Csak azt mondogatjuk, hogy biztosítani kell a jogokat, 
de mi végre? Európát az bénítja le, hogy már nem gondolkodik 
finalitásban, csupán a jogokat próbálja biztosítani, ez azonban 
semmilyen közös célt nem fog adni nekünk az európai életről .

6  Afganisztán szovjet megszállása 1979 decemberében .
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A város, amelyet utóbb Veszprémnek neveznek, 
még nem volt, pusztán a helye,
éppen annyi dombbal, amennyi Rómának,
s a legmagasabb szirtet sem szemelték ki
a Karolingok a várnak .
Szél lakta, és a dolomitján ősszel sárgultak a falevelek .
A villa lakói nem szerették se a Sédtől zaklatott ormokat,
se a csenevész erdőt, amely köröttük nőtt .
Mindenük megvolt, ami a rómaiaknak szükséges,
fürdőház, hispán olaj az amforákban
s a mozaikokhoz észak-afrikai kövecsek .
Az átrium paticsfalára olyan növényeket festettek,
amelyek Pannóniában nem tenyésztek .
Nem gondoltak a jövőre,
amikor régészek kotorásznak a házfalak között
s a romkert látogatói, mint a műveltségükre büszke 
athéniak,
dölyfösek . Elfoglalta őket a kereskedés,
a gabona, amelyet a császárnak hordtak .
A szolgák, pannonok és germánok,
akik egyedül tudták, nem csak múltból van több,
de a jövőből is .

Géczi János

Baláca
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Ha odaérsz, figyelj rá,
se több, se kevesebb egy fánál,
amelynek fekete bodza a neve,
latinul Sambucus . Sambucus nigra L .
Bokornak született, de fa vált belőle,
vastag törzsű, törékeny, amely várja a vihart .
Valamiért a vihar számára lett,
csak éppen büdös a levele,
ugróhelyül nevelt sok trambulint tavasszal
az önfeledt szöcskéknek,
napozókorongot a hétpettyes katicáknak .
Egyszer eljő a szélvihar érte,
szárazvillámmal vagy anélkül,
csavar egyet rajta s kidűti .
Nézd meg azt a fát, ma még lehet,
aztán Isten tudja, mi lesz vele .

Sambucus
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a pillanat 
abban a végzetes művésznőben 
 
a végzet 
abban a művésznős pillanatban 
 
a végzetes pillanat 
abban a művésznőben 
 
a pillanat végzetében 
az a művésznő 
 
a vésznő abban a 
végzetes műpillanatban

selyemköntös

megemelte selyemköntöse szélét 
a nem létező tipegőköveken 
óvatosan átlépdelt az elképzelt vízen 
és kerti tó született 
aranyhalak úszkáltak benne 
 
kinyitotta a nem létező ajtót 
átlépett a nem létező küszöbön 
és szobává változott a tér 
selyemköntösét leeresztette 
mivel az valódi volt 
 
megtöltötte vízzel 
a nem létező akváriumot 
aranyhalak úszkáltak benne 
három tükröt kívánt tőlük 
mindegyikbe belenézett 
 
és akkor látta 
ő maga sem létezik 
csupán a selyemköntös

Debreczeny György

a művésznő
„A művésznő abban 

a végzetes pillanatban...” 
Miroslav Krleža 

(fordította: Dudás Kálmán) 



Hallod, érzed? Olyan erős, olyan hangos, 
és olyan megkerülhetetlen a jelenlétünk, 
a gondviselés jelenléte, és olyan közeli 
a szorítása, hogy nem is érzékeled, azt hiszed,
nincs itt senki, egyedül vagy, magadra hagyott 
az Úr, ha létezik egyáltalán, és csak ő van itt, 
a gyáva és kajánul vigyorgó gonosz, pedig 
angyalsűrű itt minden, és fényből van minden 
szálka, és az első vákuum, az első légüres tér
atom és atom között fényévekre van, a nagy 
kanyaron túl, a férges kőrisfában, amit megettek 
rég a hitványságok és a többi sötét anyag, az első 
emberben, az első ember előtt, a nő illatos 
kezében az illatos gyümölccsel, ami a szó, 
a te szavad, amit nem mersz kimondani .

Halmosi Sándor

Olyan erős
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Mert nem az a dolgunk, 
hogy könnyű legyen .
Hanem hogy könnyűek legyünk .
Ha mégoly nehéz is .

Készenlétben

Nem tudod a napot, az órát, 
bármelyik pillanatban megtörténhet . 
És ha megtörténik, meg fog történni 
még egyszer . És sokszor, akárhányszor . 
Ami eddig volt, nem számít . 
Mész a csontban, derékig .

Argentin tangó

Nem a szépségét nem viseltem el, 
hanem ami alatta van . Akkor még
nem tudtam, hogy az van legfelül . 
Mint a megváltás . Mint a bűnök
áztatta kádban az öngyilkosok tekintete .

Mária kútja
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György Péter

Feltétel nélkül

A Bajza utcában – ha másképp nem, 
véletlen elemként – sok minden együtt van, ami építészeti gondolkodá-
somat a későbbiekben meghatározta: a tömegek, terek aránya, kontraszt-
ja, mely dinamikusan teremt állandóan változó egyensúlyt, a percepció 
sorrendje, melynek eredményeképpen az adott építészeti környezetről 
alkotott képzetünk szüntelenül módosul, s az a meggyőződés, hogy kon-
cepciónk a térről nem kizárólagosan a vizuális észlelésen alapul.1

1 . Nem lévén gyakorló hívő, felekezettől függetlenül minden 
templomban kívülálló vagyok, ami teljesen rendjén van . Ami 
több-keveset a liturgia és templomtér összefüggéseiről tudok, 
annak nagy részét olvastam, személyes tapasztalataimra kevésbé 
hagyatkozhatom: az élő közösség liturgikus gyakorlatáról jóval 
kevesebbet tudok, hiszen megítélésem szerint istentisztelet ide-
jén nincs dolgom a templomban . Következésképp mindaz, amit 
tudhatok, részben személyes tapasztalat eltérő kulturális terek 
működéséről, részben szövegek alkalmazása az adott térre . En-
nek aztán az a vége, hogy a néma, üres templomokban vagyok 
valamelyest otthon, lévén a kívülállás és a magány egyszerűen 
annak a következménye, ahogyan élek és gondolkodom . A jelen 
szöveg részben az erre való (ön)reflexió, s hogy ezt a Pannonhalmi 
Szemlében közölhetem, reményeim szerint nemcsak számomra 
érdekes, hanem a gyakorló hívők számára is jelentéssel rendel-
kezhet .

A helyzet látszatra egyszerű . Mindazok, akik nem tudnak 
eleget tenni egy templom használatához szükséges feltételek-
nek, akarva-akaratlan belesodródnak a kívülálló turista (megen-
gedem, kiművelt kultúrantropológusként viselkedő utazó) hely-

1 Batár Attila: A Bajza utca szinesztéziája, Holmi, 1995/9 . 1729 .
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zetébe . Kívülállót alakítani nyilván mást jelent, ha tényleg úton 
vagyok, s mást, ha a Dohány utcai zsinagógában, a Hősök temp-
lomában, Pazár Béla békásmegyeri evangélikus templomában, 
végül a pannonhalmi apátsági Bazilikában álldogálok, nézelő-
döm, finomabban szólva, szemlélődöm .

Mindezt figyelembe véve különösen fontos, mondhatnám, 
becses számomra Czigány Tamás, Papp Róbert és Cseh András 
pannonhalmi erdei kápolnája, amelyben feltétel nélkül ülhetek 
magamban a csendben, egyedül . Mindez nem azt jelenti, hogy 
a feltételnélküliség csak akkor érvényes, ha biztosan egyedül va-
gyok, mindössze arra utalok, hogy eddig ott még nem találkoz-
tam össze idegen hívőkkel, úgymond beavatottakkal .

A kápolna: épített és szent tér, ugyanakkor a nyom nélkül 
láthatóan múló időnek megfelelően vándorló természetes fények 
és árnyékok, az érzéki tapasztalatok, egyszersmind egy tudás, 
meggyőződés és hit visszautasíthatatlan jelenléte, és a kívülállás 
és a befogadás együttes élményének otthonossága . 

Alább néhány lépés után végül arról számolok be, hogy – na-
gyon egyszerűen fogalmazva – mit is csinálok az erdei kápolná-
ban .

2 . Hogy odáig eljussak, az esszé- és tanulmányírás megszo-
kott szabályait részben be kell tartanom, az olvasónak azonban 
nem kell szigorúan követnie, lévén az írott szöveg rendje csak-
úgy, mint az olvasás, nem egy franciakert által megszabott úton 
megtett séta, hanem titkos kertek, ösvények szövedékében ki-
nek-kinek saját kockázatára, örömére történő csavargás, kalan-
dor felfedezés, azaz: ki-ki a maga útját járja . Én pedig, aki írom, 
azt remélem, hogy a szöveg megfeleltethető az erdei kápolna át-
látható rendjének, a hívők és a hit gyakorlatán kívül élők szá-
mára egyaránt félreérthetetlen tér néma meghívásának, amelybe 
így az olvasó befogadtatik . A feltételnélküliség vonzó példáját, 
az erdei kápolna kivételességét nem állhat szándékomban sem 
követni, sem utánozni . A liturgia és a tér viszonyáról szóló szö-
vegnek értelemszerűen semmiféle liturgikus rendje nincs, az ol-
vasók virtuális közösségének létmódja radikálisan eltér a közös 
térben egymást és Istent kereső, fellelő, követő hívek együttlété-
nek gyakorlatától .

3 . A modern múzeumoknak a narcizmus kultúrájának rítusa-
it megteremtő uralma előtt a templomok korszerűségének remé-
nye vagy reménytelensége volt a kortárs építészet visszatérő, a 
közönséget is érdeklő, divatos és hírneves építészek alkalmazá-
sát követelő kihívás .2 Breuer Marcellt tizenkét jeles építész között 

2 Miközben az erdei kápolna kontextusának kijelölése végett megkerülhetet-
lennek tartom Breuer Marcell és Peter Zumthor említett liturgikus épüle-
teinek felidézését, azok egyikét sem láttam a maguk terében, valóságában . 
A személyes tapasztalat hiányát nem pótolhatta semmilyen tanulmány, 
leírás, film- vagy fényképfelvétel, de az sem, hogy számos más Breuer- és 
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1953-ban a minnesotai Collegeville-ben lévő Saint John bencés 
apátság elöljárója, Baldwin Wilfred Dworschak kérte fel új temp-
lomuk megtervezésére, ami aztán a szó szoros és átvitt értelmé-
ben egyaránt forradalmi áttörést jelentett . Sem maga az 1961-ben 
átadott épület, sem az előtte álló trapezoid harangtorony a leg-
csekélyebb mértékben sem emlékeztetett a historikus templom-
építészet „ideáltípusára” – ellenben magán hordozza Breuer fél-
reismerhetetlen kézjegyét, a fények és árnyékok ritmusainak és 
a szerkezet összefüggéseinek azonosságát . Méretei önmagukban 
drámai hatást keltettek, hiszen egyszerre vehetett részt benne a 
liturgián a katolikus egyetem sok száz hallgatója, s az Egyesült 
Államokban szokatlanul népes bencés közösség szerzetesei . 

Az épület a több emelet magas, toronynak nevezett, talán az 
országúti hirdetésekre utaló nyersbeton síklapban elhelyezett, 
az 1882-es templomból áthozott öt haranggal és az ugyancsak 
monumentális, betonba metszett kereszttel az amerikai közkul-
túra folyamatos jelenidejűségének, a történelmi stílusutánzato-
kon túlmutató radikális geometria, a brutalizmus expresszivitá-
sa gyakorlatának felelt meg . Félreérthetetlenül sokkal nagyobb 
volt, mint a gyorsan elhasználódó köznapi építészet, amelyet 
Breuer ismerős mintaként használt, azaz a „betonplakát” monu-
mentális volt, de nem gőgös, kulturálisan nem tűnt távolinak . 
A historizmusnak nyoma sem volt rajta, ami Minnesota közepén, 
úgy vélem, helyes döntés volt, akár a szerzetesközösséget, akár 
a szomszédos egyetem diákközösségének életvilágát figyelembe 
véve . „A Saint John-apátság (Collegeville) a mintegy háromszáz 
itt lakó szerzetessel és kétezer diákkal valóságos »tudásváros«-t 
alkot . Egyszersmind ez az amerikai liturgikus mozgalom köz-
pontja . Az új, egyszerre apátsági és egyetemi templomnak úgy 
kellett e mozgalom élére állnia, hogy építésekor a zsinatot még 
csak meg sem hirdették . […] Vizuálisan az oltár egy kifejezetten 
dinamikus és látványos elrendezés közepén található – kicsit túl-
ságosan, ahogyan ezt a zsinat után be is látták .”3

Zumthor-épületet volt alkalmam felkeresni . Ennek megfelelően az alábbi-
akban elsősorban történeti tényeket és megfontolásokat ismertethetek, ám 
az eredeti térben szerzett tapasztalatokról nem számolhatok be . Ez a hiány 
mindkét esetben megkötötte a kezem, ami különösen Zumthor kápolnájánál 
okoz problémákat, annak és az erdei kápolnának ugyanis – a két épület közti 
radikális eltérésektől függetlenül – hozzávetőlegesen azonosak a léptékei, s 
talán nem tévedek, ha úgy vélem, hogy az utóbbi tervezői számára minden 
bizonnyal fontos példa volt .

3 Debuyst, Frédéric: Kortárs bencés kolostorok, in Uő: A hely szelleme a keresztény 
építészetben, ford . Szilágyi Klára, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2005, 135–138 .; 
Breuer, Marcel: Churches and Monasteries, in Uő: Design and Architecture, 
Vitra Design Museum, Catalogue, eds . Alexander von Vegesack, Mathias 
Remmele, Weil am Rhein, 2003, 403–409; Thimmesh, Hilary OSB: Marcel Bre-
uer and a Comittee of Twelve Plan a Church. A Monastic Memoir, Saint John’s 
University Press, Collegeville, Minnesota, 2011 . Thimmesh beszámolója a 
mikrotörténet részletességével rekonstruálja a nem katolikus, onnan nézvést 
Magyarországon született európai építésszel való együttműködés fejezeteit .
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Dworschak apát pontosan tudta, hogy nem Istennek, hanem 
a templom népének van szüksége arra, hogy az épület valóban 
nagy legyen .4 S valóban: a szó mindkét értelmében lett nagy, s 
máig számontartott, becses épület . Ugyanolyan fontos része 
a modern építészet történetének, mint amennyire teret adott a 
bencés rend közösségi spiritualitásának is . A középkorral foglal-
kozó amerikai művészettörténész, Whitney Stoddard félreérthe-
tetlenül ítélkezett, amikor megállapította: Breuer épülete a nagy 
középkori templomépítészet óta a legizgalmasabb építészeti tör-
ténet .5

Pár évtizeddel később, mint arra Frédéric Debuyst is rámutat, 
a bencés rend építészeti hagyományában a jelen idejű, az Egye-
sült Államok vallási intézményeket rögzítő térképén kiemelkedő 
szerepet játszó, hatalmas templom mellett – amely ráadásul egy 
végül félbemaradt épületegyüttes része – sorra tűntek fel a jóval 
kisebb, eltérő architekturális normáknak megfelelő épületek, így 
az 1988-ra felépült Szent Benedek- (Sogn Benedetg-) kápolna a 
svájci rétoromán Graubünden tartományban, Sumvitgban . Pe-
ter Zumthor6 fából épített egyterű kápolnájával közel egy idő-
ben adták át ugyancsak Graubünden tartományban, Churban, 
1985–86-ban egy római kori ásatáskor felszínre került romokat 
védő faépületét; ugyanakkor Haldensteinben felépült a Zumthor 
Stúdió . Maga a Szent Benedek-kápolna 1985–1988 között épült; 
végül 1988–1993 között Masansban, a falu közepén épült fel egy 
idősek otthona . 

A meredek hegyoldalban álló, egyterű, hagyományos litur-
gikus teret követő Szent Benedek-kápolna Peter Zumthor egyik 
legfontosabb, sokat idézett, a kilencvenes évek nagy múzeum-
épületeitől visszatekintve korainak számító műve lett . A zárt, 
azaz introvertált teret nem bontják meg kilátást engedő ablakok: 
a világítás indirekt, az ugyancsak fából készült falak legfelső, te-
tőszerkezet alatti részében felülvilágító sáv engedi be a fényt, il-
letve esténként a világ, a falu felé éles, fényes csík – a belső tér 
mesterséges megvilágítása – jelzi a templomot . Zumthornak az 
anyaghoz, a térhez, a fényhez, a világításhoz, az árnyékokhoz 
való, mindig pontosan kiszámított, érzéki viszonya uralja a Szent 
Benedek-kápolnát is: a hívők közössége saját otthonában, falvá-

4 Lásd https://saintjohnsabbey .org/abbot-baldwin-wilfred-dworschak-osb 
(Utolsó letöltés: 2020 . 04 . 17 .)

5 Vö . Eisele, Albert: The Monks, and the Modernist, What the Benedictines 
Built at Collegeville, Commonweal Magazine, 2012 . March . 27 ., lásd https://
www .commonwealmagazine .org/monks-modernist (Utolsó letöltés: 2020 . 
04 . 13 .)

6 A pannonhalmi Bazilika felújításához Peter Zumthort és John Pawsont kér-
ték fel . Az előbbi hiába építette Sumvitgban a Szent Benedek-kápolnát, azaz 
volt tapasztalata a bencésekkel való együttműködésben, a pannonhalmi Ba-
zilika Műhely által elvárt határidőt betarthatatlannak tekintette . Pawsonnak 
a csehországi Nový Dvůrban épült cisztercita monostora (1999–2004) meg-
győző példával szolgált, így az ő tervei valósultak meg, Gunther Zsolttal való 
együttműködésben .



ban van, azaz a genius loci akadálytalanul működhet, ugyanak-
kor a szakrális tér elkülönültsége egyben a bent lévők egymásra 
utaltságát, közösségi élményét erősíti .7

4 . „A zarándokház részeként épített, a terület erdős-ligetes ré-
szébe bújtatott kápolna az elvonulásnak, a csendes szemlélődés-
nek és az egyéni imádságnak ad teret . Alapterülete 20 négyzet-
méter, magassága 9 méter . Vízszintes vörösfenyő fagerendákból 
épült fel, a nyílások rései a máglyarakáshoz hasonló szerkesztés-
ből adódnak . Az egyes elemek keményfa csapokkal kapcsolód-
nak egymáshoz . A kápolnán nincsen ajtó, nincsen ablak, nincs 
benne fűtés és mesterséges megvilágítás . Átfúj rajta a szél, átsüt 
rajta a nap . Átmeneti tér a természetben . Építése közös tett volt, 
a vállalkozó, az építésziroda és építészhallgatók kétkezi munká-
jával . Felemelő napok voltak .”8 

Az 1900-as évek elején épült, ma már részben lebontott, rész-
ben átalakított gőzmosodának helyet adó területen a négy egy-
ségből álló Szent Jakab Zarándokház és az erdei kápolna kellő tá-
volságra van a Főapátság épületeitől, illetve a Kosaras-dombon 
lévő Látogatóközponttól . A Cseider-völgyben található épületek 
így nem feltétlenül és nem magától értetődően részei annak az 
„új” Pannonhalmának, amelynek modern építészeti környezete 
nem véletlenül keltette s kelti fel újra és újra a pannonhalmi láto-
gatók – s nem a zarándokok – figyelmét . 

A kápolna valóban szent tér, azaz nem követeli, hanem 
ugyanúgy megengedi a rituális rend ismeretén alapuló, amint az 
azon túli vagy inneni, azaz feltétel nélküli használatot . A négy-
zet alapú nyitott tér közepén álló négyzetes hasáb, s az azt le-
záró, ugyancsak négyzetes, nagyobb „asztal” egyszerre tekint-

7 Vö . Zumthor, Peter: Thinking Architecture, Basel, Birkauser, 2017; 
Vandenbulcke, Benoît: Concretion, abstraction: the place of materials in 
architectural design processes. Case study: Peter Zumthor, lásd https://scholar .
google .com/citations?user=CiXQYSUAAAAJ&hl=en (Utolsó letöltés: 2020 . 
04 . 17 .); Zumthor, Peter – Héléne Binet: Peter Zumthor Works: buildings and 
projects 1979–1997, Birkhauser, Publishers for Architecture, Basel, Boston, 
Berlin 1998; Platt, Cristopher – Steven Spier: Seeking the Real: The Special 
Case of Peter Zumthor, Architectural Theory Review, 2010 . March, lásd https://
www .tandfonline .com/loi/ratr20 (Utolsó letöltés: 2020 . 04 . 14 .) Zumthor köz-
ismerten tartózkodik a róla szóló könyvektől, albumoktól . Munkásságának 
számomra különösen fontos jellemzője a szakrális és a világi terek együttes 
jelenléte, azok esetenkénti elválaszthatatlansága, illetve a lokalitásban és uni-
verzalitásban való párhuzamos eligazodás, mára inkább: eligazítás értékű 
épületek sora . Ugyanakkor erős távolságot tart a sztárépítészek szerepétől, 
nyilvánosságmániájától; a múzeumépítészet jelentőségét, s ennek következ-
ményeit azonban nyilván ő sem tudja befolyásolni . „Amikor a kölni dóm 
árnyékában megnyitották a Wallraff-Richartz múzeumot, igazolódott az a 
provokatív állítás, miszerint a múzeumokból katedrálisok, a katedrálisokból 
pedig múzeumok lesznek .” (Richter, Klemens: Templomtér és egyházkép, ford . 
Hartmann Gergely, Juhász Márton, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2019, 27 .)

8 Czigány Tamás – Cseh András: Szent csend – zarándokház és erdei kápol-
na, Pannonhalma, 2011 . 01 . 19 ., lásd https://epiteszforum .hu/szent-csend-
zarandokhaz-es-erdei-kapolna-pannonhalma (Utolsó letöltés: 2020 . 04 . 17 .)
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hető, érthető és használható oltárként vagy arra való utalásként . 
Ugyanakkor mind a négy oldalon ülőpad áll rendelkezésére az 
oda betérőnek . 

Az elmúlt évek során többször jártam Pannonhalmán, s ami-
kor felmerült ennek a szövegnek a lehetősége, sikertelenül pró-
báltam meg összeszámolni, hányszor . Többször voltam egyedül, 
s olykor beértem a Cseider-völggyel, végigsétáltam a zarándok-
ház mellett, s amikor aztán az erdő szélére értem, a kápolnához, 
akkor érkeztem meg . Nem állítom, hogy az elmúlt évtizedekben 
békében éltem volna a saját apateizmusommal,9 tehát azzal az 
apatikus ateizmussal, amelyet neveltetésemmel megörököltem . 
(Más kérdés, hogy a fogalommal jóval később – azaz idén – is-
merkedtem meg, mintsem pontosan meghatározhattam volna 
a saját helyzetem .) Az erdei kápolna jelentőségét azonban nem 
volt nehéz belátnom . A kívülállás, tehát a rossz közérzet eltűné-
se, illetve a magánynak nem nevezhető egyedüllét, tehát az év- 
és napszakok szerint váltakozó fények és árnyékok ritmusának 
követése, a hallgatásban hallhatóvá váló zajok, tehát a levelek 
hullása, a szélzúgás, az eső, egy alkalommal némi hóesés néma-
sága, egy távolodó vagy közeledő autó hangja, vagyis mindan-
nak a nyomon követése, amit a kulturális emléknyomokkal teli 
terek nem tesznek lehetővé, mindez megengedte, hogy megsza-
baduljak az önvizsgálatnak tűnő narcizmus lehetetlen döntései-
től, illetve azok elkerülésétől . Hallgatni, figyelni, mint tűnnek el 
az éles fények a felhők nyomán: felismerhetővé tette, hogy a nyi-
tott térben az állandóság és a folyamatos átváltozás az évek óta 
folyó, néma belső beszédnek, az érzékiség élményének nyelvé-
re fordítása, ami mintha megszabadított volna az évtizedek óta 
agyonhasznált Petri-soroktól:

Mit tud az, akiben az utolsó
kérdés burjánzik, a már nem kérdés
– amire felelet nincs, csak megoldás?
(A felismerés fokozatai, 4.)

Akármint is: ez a hely a korszak nagy, kulturális és szakrá-
lis építészeti gyakorlata, így Breuer Marcell munkássága, illet-
ve a Pannonhalmát is átíró modern épületek, terek döntő része 
felől nézvést majdnem marginális, észrevehetetlen, láthatatlan, s 
talán ez vezetett arra a nem különösebben bonyolult, de még-
is ott történt belátásra, hogy „a hely szelleme” nem metafora, ha-

9 Halík, Tomáš: Ha van Isten – vagy ha nincs . Apátia és ateizmus: apateiz-
mus (a vallási közömbösségről), in Grün, Anselm – Tomáš Halík – Winfried 
Nonhoff: Távol az Isten. Hit és hitetlenség párbeszéde, ford . Mártonffy Marcell, 
Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2018, 59 .
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nem a tér és a tömeg állandóan változó egyensúlya,10 amelyet 
az épület minimalizmusa, illetve a közvetlen természeti környe-
zetével való látható, folyamatos átalakuláson átmenő kapcsolata 
tett tehetővé . Azaz, amint újra meg újra körbejártam a kápolnát, 
s mind a négy oldalán más volt a szél zaja – a szélzúgás kifeje-
zésből rég elveszett az élmény felidézésének lehetősége –, más 
volt a fény, hol az erdőre láttam rá, hol a zarándokház tömb-
jeire, s ugyan pár évbe került, mire a már jól ismertnek nevez-
hető térben való eligazodás után arra a belátásra jutottam, hogy 
a kül- és a beltér elválaszthatatlansága, annak nyílt őszintesége, 
magátólértetődősége az, amiért újra visszatérek ugyanoda, hogy 
elszámolhassak magamnak mindazzal, amit teszek, értek, vagy 
amit képtelen vagyok megoldani . Semmi nem terelte el a figyel-
mem arról, amit nem oldottam meg, sem akarattal, sem logikus 
következtetésekkel, sem a rend iránti vágyammal . Ott értettem 
vagy tanultam meg, hogy van olyan kérdés, amelyre sem felelet, 
sem megoldás nincs, azaz semmit sem kell eldöntenem, nincs 
egy világosan definiálható határ Isten és a létében és nemlétében 
való bizonyosság között . A határátlépés reménytelen elemzésé-
nél sokkal gazdagabb lehetőségtartományt kínált fel az erdei ká-
polna terében való egyedüllét: az eltérő eredetű, jelentésű idők 
együttes létezését . A nap- és évszakok mindannyiunktól füg-
getlen ideje épp ott és ugyanakkor telt, mint a hitben élők ideje, 
egyikük a megváltásban való bizonyosságban, másikuk a meg-
váltásra való várakozásban volt otthon, és ott volt még az én saját 
időm, a saját létem ideje, a visszafordíthatatlanság és megismé-
telhetetlenség, tehát a döntésre kényszerítettség és a döntéskép-
telenség elfogadásának azonossága .

A kápolna belmagassága kilenc méter, ám az alsó két, talán 
két és fél méter még zárt, a nyílások feljebb kezdődnek el . S úgy 
vélem, hogy ez nem pusztán a Zumthor-kápolna hasonló meg-
oldásának egyszerű átvétele: sokkal inkább lényegi különbség-

10 Fontosnak tartom, hogy a hit és az építészet összefüggése kapcsán felidéz-
zem a kiváló építész, Mónus János írásának második részét (Czigány Tamás 
pannonhalmi épületeihez, Építészfórum, 2011 . 06 . 20 .): „Hívő ember, ha hit-
életet szolgáló létesítményt tervez, akkor nyilvánvalóan a zártságban keresi 
a megoldást, hogy egyfelé garantáltan megnyíljon . Ez a hasadék általában az 
ilyen épületek fő szervezője (történeti példáktól tartózkodnék) . Nem hívő em-
ber ritkán kerül ilyen helyzetbe, hisz gyérek a munkaambíciói . Czigány Tamás 
a harmadik útra hívja fel a figyelmet, a természetes, a mindennapok hitének 
gyakorlatias életére (azért nem teljesen meditáció-mentesen) . Ilyen esetben hit 
tárgyává lesz az alkalmazott építőanyag, a vasbeton konzol, a keményfa csap, de maga 
az épületek telepítése is. Ez a hit csak akkor erős, ha szűkszavú, ha pontos (a szállásépü-
letek konzollemeze nem lehet 20 cm-rel sem keskenyebb, sem szélesebb, nem kerülhet 
közelebb, de távolabb sem az ereszhez, mert akkor már oda a természetesség, és jön 
a mesterkéltség), ugyanakkor nem felejti el, nem értékeli át, nem teszi idézőjelbe azt, 
ami a múlt századokban a hazai vidéken történt, épült. Ebben az épületegyüttesben 
nincs agresszió, szuper nagyítás vagy tömörítés, építészet-ideológiai kapcsoló-
dások agyonhangsúlyozása, helyette béke, nyugalom, intelligencia és termé-
szetesen hitélet, amelyet a kívülállók is kíváncsiskodva figyelhetnek (mint én 
is) .” (Kiemelés tőlem – Gy . P .)
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ről, mintsem azonosságról van szó . Zumthor kápolnájában a 
bevilágítósáv osztja fel falra és tetőre a templomot . Így Sumvitg 
közössége az együttes élmény, a közös cselekvés, az együtt ki-
mondott és meghallgatott, tett értékű szavak, tehát a bármikor 
megismételhető rituális esemény egyediségének, visszavonha-
tatlanságának megértése végett zárja ki magát a saját otthonából, 
a saját falujából, hogy az égre nézve egy vékony sávban lássa, 
mi is történik a végtelenben . A Cseider-völgyi kápolna zárt üres 
terében a fokozatos átmenet a megoldás: az ugyanazon anyagból 
való tömör fal fellazul, amire eléri a tetőt . Ugyanakkor a padon 
ülve feltekinteni a magasba, figyelni a fények és árnyékok folya-
matos átváltozását, belátni, hogy az a múló időt is jelzi, mindazt, 
ami soha nem ugyanaz a következő alkalommal, bennem és kint 
a világban minden másként lesz, ez éppúgy érvényes egy közös-
ségre, mint arra, aki egyedül volt ott .

Tanulni járok tehát oda . A kapott lecke nélküli magányos ta-
nulás igazi kockázat, és soha nem a begyakorolt ismétlés bizo-
nyossága – ami semmi más, mint az egyirányú nyílként eltűnő 
Időről való tudomást nem vétel . Azt tanultam, s tanulom meg 
ott, hogy ha hívő vagy, ha nem, az átháríthatatlan felelősség elől 
nincs kitérés, nincs menekvés . És mindezt úgy, hogy sejtelmünk 
sincs arról, hogy mit jelent az, mikor miért feleltünk, mikor nem 
feleltünk meg, észre sem vettük, hogy elmulasztottunk a felelős-
ségnek megfelelően élni . És nem az az igazi kérdés, hogy van-e, 
s miként és miért, átjárás a kívülállás és a beavatottság világai 
között, hanem annak a belátása, amit Tandori Dezső pontosan 
azonosított: „A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan me-
zőn .”11

(Köszönettel tartozom Szabó Leventének, a BME Középülett ervezési 
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának fontos kritikai, szakmai ész-
revételeiért.)

11 Egy talált tárgy megtisztítása, Magvető, Budapest,1973 .
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Papp Máté

Az erősebb lét vonzásában

Balassa Péter „esztétikai alagútja” előtt

A bálna tekintete

Talán nem véletlenül adta éppen Balassa Péter Tarr Béla kezébe a 
Sátántangó kéziratát, hiszen a Tarr-féle mozgóképes univerzum, 
valamint a Krasznahorkai László által kialakított különutas pró-
zanyelv működési elve is ugyanabból a jobb híján „új komoly-
ság”-nak nevezett esztétikai kihívásból eredve nyeri elévülhe-
tetlen energiáit, amely (akár írói, akár tanítói aurájában) magát 
Balassát is mindvégig a rilkei áthallású erősebb lét vonzáskörében 
tartotta . A különös jelentőséggel bíró, avagy azzal felruházott ko-
incidenciák egyébként is kiemelten fontos szerepet kapnak nála; 
főként a Halálnapló szövegszervezési indíttatására, idevágó pasz-
szusaira gondolok, de a Végtelen beszélgetés című kötetbe gyűjtött 
interjúk is tanúságot tesznek intuitív íráskészségéről, életvezeté-
séről . „Én a saját életem mítoszában sok rejtélyes összecsengést 
találtam időpontok, események, találkozások között, amelyek 
valamiféle kapcsolatban állnak a szellemi és lelki sorsommal (…) 
nem csak »vélekedem« vagy »hiszek benne«, hogy történések, 
dátumok, helyzetek, amelyek látszólag függetlenek tőlem, igenis 
vonatkoznak rám, kapcsolatban állok velük, és jelentenek valami 
erőset, mutatnak valamit, amire nincsenek szavaim .”1 

Az élet mítoszának képzete, illetve a szellemi-lelki sors ösz-
szekapcsolása egy szavakon túli, erősebb jelentéssel párhuzamot 
mutathat a fiatal Lukács György A lélek és a formák című művének 
egyes – a kritikusról, az esszéistáról, azaz „a kísérlet emberéről” 
szóló – kitételeivel . „…ez a forma, ez az életből, az életszimbó-
lumok szimbolizáltan látásából nőtt valami, új valósággá lesz, 
külön életet kap ennek az élménynek az erejétől . (…) A belső és 
1 Függetlenül, de nem semlegesen (Beszélgetőtárs: Budai Katalin), in Végtelen 

beszélgetés. Interjúk (Balassa Péter művei 2.) Új Palatinus Könyvesház, Buda-
pest, 2004, 219 .



a külső, a lélek és a forma misztikus pillanata ez, mely éppen 
olyan misztikus, mint a tragédia sorspillanata, mikor a hős és a 
sors, vagy a novelláé, mikor a véletlen és a világtörvényszerűség, 
vagy a versé, mikor a lélek és a tájék érnek össze, és nőnek ösz-
sze új, egymástól a múltban és jövőben többé elválaszthatatlan 
egységgé .”2 Vagy: „Mert valóban az esszéistának teremnek meg 
ítéletének mértékei, de nem ő az, aki életre hívja és tettre készteti 
őket: az esztétika nagy értékmeghatározója, a mindig közelgő, a 
soha meg nem érkezett, az ítélni egyedül hivatott, ő sugalmazza 
az esszéistának értékeit .”3  De milyen élményről is lehet szó, ami-
nek elementáris ereje egy egész sorsvázlat bűvkörét meghatároz-
va oldja magába a személyes lét adottságait, képességeit? És ki 
az életre hívója, sugalmazója mindennek, ki az, akinek – szintén 
Lukács szavaival – a kivonuló, pusztában prédikáló valaki (jelen eset-
ben az írói-tanítói hivatástól hajtott – ugyancsak jobb szó híján 
esztétának nevezett – valaki) a saruját sem méltó megoldani? 

Farkas Zsolt A Halálnapló mondatairól című, provokatívan 
éles kritikájában4 Balassa „nyelvi magatartását” szónokiasnak, 
prófétikusnak, apodiktikusnak és teátrálisnak tartja, amely vé-
lekedés több szempontból is reprezentatív lehet – mind a fen-
tebbiek, mind pedig a kritizáló szerző attitűdjét, stílusát, a kriti-
ka gesztusértékének, megközelítésmódjának tágabb kontextusát 
tekintve . A számon kérő fellengzőséggel fellépő Farkas részéről 
úgy tetszenek túlterheltnek, értelmezhetetlennek, elidegenítően 
elitistának az általa szételemzett szövegegységek, hogy interp-
retációs pozícióját (magát?) frusztrált cinizmussal eleve a nem 
beavatottak közé sorolja; hasonlóan kényszerű kelletlenséggel te-
szi ezt, mint a hírhedt Meghalt a Főítész, elmúlt a rút világ! című 
pamfletszerű nagyesszé5 szerzője, Bán Zoltán András, mikor ot-
romba sértettséggel araszol ki a (számára) Balassa által megtes-
tesített „kritikus pápa” árnyékából; talán az ún . Lukács-iskola 
egyes képviselői is efféle elhatárolódó mozdulattal legyinthettek 
a kezdetben körükben megforduló, hozzájuk képest kevésbé ki-
képzett, bizonyára világnézetileg is elhelyezhetetlen, indulófél-
ben lévő bölcsészre… Vagyis a tágabb kontextus kényre-kedvre 
árnyalható, ugyanakkor egyszerűen át is világítható . 

Például egy további idézettel, az Örley-kör írói társaságának 
„szellemi közeljövőnk” tematikájú összejöveteléről, 1986-ból, 
Balassa felszólalásából: „Abban az irodalomban, amire most kö-
rülbelül közmegegyezés-szerűen gondolunk, egészen jól men-
nek a dolgok, és mindez nagyon jó – művek, művek, művek… 
Én azonban néhány műtől eltekintve hiányolom a tragikus em-
bert, a válságát megnevező, néma végzetet mégis szóra bíró em-

2 Lukács György: A lélek és a formák. Kísérletek, sorozatszerkesztő: Mesterházi 
Miklós, Napvilág Kiadó – Lukács Archívum, Budapest, 1997, 20 . 

3 Uo . 30 .
4 Farkas Zsolt: A Halálnapló mondatairól, Holmi, 1994/8 . 1206–1220 .
5 https://litera .hu/magazin/kritika/ban-zoltan-andras-meghalt-a-foitesz-

elmult-a-rut-vilag .html (Utolsó letöltés: 2020 . 08 . 29 .)
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ber jelenlétét; egyszóval a kisszerű hanyatlásunk mélyén rejtőző 
elképesztő jelentőséget és nagyságot, hiányolom a méltatlan kö-
rülmények és saját méltatlanságunk méltósággal való viselését, 
a méltóság visszaszerzését mint művészi problémát .”6 Farkas 
Zsolt szemantikai boncasztala, Bán Zoltán András drabális kifa-
kadásai vagy a lukácsisták levegőtlen szalonja esetleg jó (értsd: 
eléggé kisszerű) példák lehetnek arra, hogy milyen közegellen-
állás ellenében formálódott az a magatartás és nyelvezet, ame-
lyet egy felszínes, szűklátókörű beszédmód a részletek szintjén 
illethet ugyan apostolkodással, pozőrséggel, modorossággal, na-
gyotmondással, végső soron azonban mégsem kezdheti ki annak 
– ha nem is az igazságát, de – érvényességét, hit(el)ét, a szóban 
forgó szerző kifejezésével élve: meghívás-jellegét .

Krasznahorkai–Tarr világához visszatérve még egy pillanat 
erejéig: Az ellenállás melankóliája című regényből készült, 2000-es 
Werckmeister harmóniák című Tarr Béla-film központi motívuma 
a ’61-ben Budapestre is megérkező, guruló bádogkolosszusba 
zárt, kitömött bálnatetem, amit Krasznahorkai László kiskamasz 
fejjel járt körbe anno a gyulai Kossuth téren: „…megálltam egy 
pillanatra, csak néztem a bálnát, próbáltam az egészet befogni a 
tekintetemmel, és mikor sikerült, nem gondoltam én már sem-
mire, nem akartam és nem is lettem volna képes megnevezni, 
hogy akkor mi is ez, amit érzek, hogy tényleg, akkor részvét? 
vagy micsoda? (…) Akkor egy szót sem, most azonban már igen, 
el tudom mondani, mi történt ott velem, s azt hiszem, a többi-
ekkel is akkor hatvan- vagy hetvenvalahányban, mert ma már 
világosan meg bírom nevezni, hogy ez a bálna, ahogy ott feküdt 
a gerendázaton, a gyönge fényben, mintegy bevezetett a szomo-
rúságba, engem s talán a többit is, csak néztem a bálnát, ahogy 
csoszogtam körülötte a bűzös szerkezet belsejében, és végtelen 
szomorúság tört rám…”7 A filmbéli jelenetekben a messzi óceánok 
küldöttjének szeme talán még beszédesebb, mint amit a Théseus-
általános sorai sugallnak… 

Balassa a filmről írott kritikájában a következőképpen kom-
mentálja mindezt: „A sötét konténeren belül, mint a misztikus 
jósda barlangszerű belsejében, Valuska pillantásával nézve a 
bálna szeme maga lesz a titokzatos, rejtőzködő, túl sokat mon-
dó lényeg és ítélet a dolgok s az emberek fölött, maga a para-
noid sokat sejtetés, a kozmikus, okkult, mögöttes erők »látó és 
bölcs« megjelenése . (…) A film végén azonban, a semmit-sem-
tudás világosságánál elénk kerül, amire – közelebb húzódva Esz-
ter György szemléletéhez – egy ideje már számítottunk: eleve, 
»kezdettől« egy ormótlan, preparált totem-tetem vak szemének 
a filmezése…”8 A meghívás ezen metafizikai paradoxonra épü-
lő alakváltozata talán elvezethet a Balassa-féle megszólalásmód 

6 Emléktöredékek egy Tanítóról (rendező: Katona Zsuzsa), 2004 . 
7 Krasznahorkai László: Théseus-általános (Titkos akadémiai előadások) . Szépha-

lom Könyvműhely, Gödöllő, 1993, 18–19 .
8 Balassa Péter: Zöngétlen tombolás . Werckmeister harmóniák, Filmvilág, 2001/2 . 

104 papp máté 



 az erősebb lét vonzásában 105

forrásához, gyújtópontjához, ahonnan (a már csak kiszolgálta-
tottságukból fakadóan is mindenféle bennfentességet nélkülöző 
elhivatottak előtt, a szellem vesztőhelyein túl) már egyenes út ve-
zet – Simon Weil nyomán – a szépség labirintusának bejáratához; 
avagy ahhoz a Balassa által is bejárt esztétikai alagúthoz, mely-
ben – Pilinszky szavaival – „eltévedni sem lehet már” .

Az alagút, a nagy szerelem, a csodálkozás

„Ne habozzunk levonni e radikális esztétika következményeit . 
Tételezzük fel, hogy a progresszív művészet belesimul a kegyet-
len és csúnya világ egyetemes simulacrum-rendszerébe . Vagyis 
katasztrofálisan rossz világban katasztrofálisan rossz művet kell 
írni”9 – szól a Farkas Zsolt-kritika sokatmondó zárlata, amely 
valamilyen körmönfont módon (asszonáncként bár, de) rímel 
a bírált némely megnyilatkozására . „Mondhatatlanná váltak a 
dolgok, illetve egyre több mondhatatlan mondatot mondanak ki 
– a Szó kultúrája már rég a Szó civilizációjává változott, amely-
ben a szavak mennyiségi növekedése jelentőségük kihunyásával 
látszik egyenesen arányosnak .”10 A jelentőség elhalványulásá-
nak posztmodern kori fejleménye valóban közrejátszhat abban, 
ahogy az akár szakmai (professzionálisan irodalmi) szócséplés 
különböző módozatai minduntalan erőt vesznek az eredendő 
szóvá tétel, vagyis a realitás autentikus-autonóm nyelvre fordí-
tásának szándékán . Ez a neveket, fórumokat, véleményformáló 
csoportokat felvillantó, ám szinte anonim túlerő, a mondható el-
inflálódásának írástudóktól hemzsegő zsibvására pedig baljós, 
egyben megrendítő harmóniát áraszt .11 A posztmodern (korszellem, 
irodalmi irányzat, létmód stb .) mint olyan, nem utolsósorban ez-
által a túlerő által vált akceptált apokalipszissé, amelynek  (f)el-  
fedésekor a művészi-mitikus észjárás azon nyomban blöffé, elimi-
nálható (nagyravágyó) semmitmondássá degradálódik; holott 
– a Gutenberg-galaxison túli vizuális kultúrában, a vetített, vé-
geláthatatlan digitális képek között – a szimulákrum ellenében 
mégiscsak a valóságvonatkozás legelemibb kifejezőrendszere, 
a játékba hozott – ugyanakkor önmagát nem kijátszó – beszéd 
léphet fel (a „Kezdetben vala az Ige” nem feltétlenül teológiai 
tartalmi foglalatával, hanem a kimondás–megszólítás–kérdezés 
revelatív hatásával, teremtőerejével) .

Ennyiben radikálisnak, progresszívnek is mondható Balassa 
Péter korántsem simulékony, a sokrétűen felismert katasztrofális 
világhelyzetet a legkevésbé sem legitimizáló életművének meg-
annyi kísérlete; mert még a kevésbé sikerült szövegek, gondolat-
futamok is olyan szellemi közösséget invokálnak, amely ugyan-

 9 Farkas, i . m . 1220 .
10 Balassa Péter: Töredék a korszellemhez, in uő: Szabadban, Liget Könyvmű-

hely, Budapest, 1993, 72 .
11 A kiemelések a már idézett Werckmesiter harmóniák-kritikából valók .



azon metaforma megképzésében találja meg, ha nem is „közös 
érzékét”, de közös többszörösét . (A „metaforma” Pilinszky Já-
nos sajátos kifejezése: az ideális mű imaginárius, esztétikai kép-
zetét jelenti, amelyet az azt közvetítő, avagy elvétő alkotó alul- és 
felül- is írhat, de teljes valójában „láttathat” is akár .) Balassa a 
regény- és filmbeli bálna tekintetében – miként egyre mélyülő 
alagútban – egyszerre látta meg a vakságot és az igézetet; ami-
képpen egyszerre járta a hit és a kételkedés sivatagát, s próbálta 
komplementerré tenni életének különböző anomáliáit – szemmel 
láthatóan mindig a közössé avatott, körülírt metaforma szellemé-
ben . Pályafutása viszont az utókor számára „csak” nagyvonalú 
példázat lehet (a mögötte húzódó láthatatlan történetnek csak 
töredékeit ismerhetjük), ilyen jelmondatokkal: „Hátat fordítva 
odamutatni”; és efféle hívószavakkal: névtelenség, önismeret, szo-
lidaritás, áhítat, nagy szerelem, lamentum, csodálkozás… és persze az 
alagút, amely egy televíziós beszélgetés alkalmával a budai alag-
úttal azonosítódik; amin azért is kell végigmenni újra meg újra, 
„mert meg kell tapintani azt is, ami rossz” .12 

Balassa bölcsészetbeli tapogatózása törvényszerűen torkollik 
olykor szélsőséges reakciókba (lásd Mándy Ivánhoz írott levelét 
1987-ből, Leuvenből): „Itt minden tökéletes, minden sok, minden 
nyomasztóan jó . Nem nekünk való . Még a rossz is tökéletes . És 
persze üresen kellemes, tragédiátlanított és mélység nélküli . Itt 
van egy akkora és olyan színvonalú egyetem, mint Cambridge, és 
a legjobb professzorok ötvenszer képzettebbek és műveltebbek, 
mint akár én, akár más odahaza, de beszélgetni velük körülbe-
lül egyenlő az álomkórral . Olyan kedvesek, olyan szakemberek, 
olyan technicisták, és annyira nem gondolnak semmit . Ők a leg-
jobbak . Leuven kisváros, ámde: 46000 egyetemistája van, ötszáz 
kocsmája és negyvenhét temploma . Tökéletesen fáradt vagyok, 
mert itt a fáradtság is tökéletes . Kedvesen összeomlott állapot-
ban vagyok, de ez se komoly . Semmi se, csak a régi, a volt . A régi 
telefonszámok, az apám, a cetlijeid, a régi zene, meg azok a sze-
relmek, amelyek soha nem teljesedtek be . Kérlek szépen, tudó-
síthatlak arról, hogy az Elbától nyugatra már tényleg nincs Isten . 
Annyira se, mint nálunk . Függetlenül attól, mit gondolunk róla, 
»hisszük-e« (a kérdés fölösleges): ez nagy baj . És »ezek« nem is 
tudják róla, hogy baj, s hogy ekkora .”13 A levél befejezése csak 
még megejtőbbé, teljesebbé teszi a képet: „Sietek vissza szörnyű 
és elviselhetetlen szülővárosunkba, mindkettőnk Budapestjére 
december közepén . Erősen és szívem mélyéről gondolok Rád . 
Apámnak meg üzenem, ha beszélsz Vele: nincs igazán jól a fia .”14 

12 https://www .youtube .com/watch?v=PMsNtXknUKA Ezredvégi beszélgetések . 
Kérdező: Orsós László Jakab . (Utolsó letöltés: 2020 . 08 . 29 .)

13 Balassa Péter levele Mándy Ivánnak, Vigilia, 1982/4 . 283 . Balassa Péter édes-
apja – a keltezés szerint – ekkor már tizenhárom éve halott volt . A levelet 
közreadta Darvasi Ferenc . Lelőhelye: http://epa .oszk .hu/02900/02970/00920/
pdf/EPA02970:vigilia_2017_04_282-284 .pdf)

14 Uo . 284 .
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A tanítás – amit ő maga, belül, drámai szituációként élt meg 
– tartogatta talán azt a többletet, amit a „féken tartott feszült-
ség” ideiglenes kioldódásának is nevezhetünk . (Erről tanúsko-
dik az Emléktöredékek egy Tanítóról című, volt tanítványokat meg-
szólaltató dokumentumfilm, Katona Zsuzsa rendezésében) . Az 
esztétika vagy tágabban a beszélgetés kultúrájába ágyazott bölcsé-
szet szép öncélúsága nála érzékelhetően a végső dolgok felől való 
megbizonyosodás vágyához vezetett, bibliai szóhasználattal: a 
reménylett dolgok valósága felé terelődött . „A jó gondolatnak teste 
van, tehát fáj, s ez az, ami nem teszi lehetővé a bizonyosság vala-
miféle szenvedésnélküliségét . De épp ez a fájdalom a tét . Mert a 
tapasztalás mint az ember szabad, szellemi, nagyon is eszes cse-
lekedete – helyzetünk tétje a Földön”15 – írja A jó tapasztalás című 
esszéjében, egy korszakok válásából kibomló, kataklizmáktól 
terhes, mégis tragédiátlanított, történelem utáni, mélység nélküli 
korban; amikorra a késő modernitás utolsó képviselői is eltűntek 
már – Beckettől Tarkovszkij-ig – ama labirintus mélyén…, ahová 
látszólag senkit sem tessékel már szelíden befelé senki . Mégis: 
„Minden hermeneutika valamely tanítványé, illetve tanítványi 
közösségé . Maga a hermeneutika, amennyire a hírvivésből, az 
üzenet hermészi mozgásából keletkezett: eleve tanítványi mes-
terség, amelyben nincs őseredeti, legelső mester és nincsen utol-
só, végső tanítvány . (…) A hiányzó, itt nem lévő, de rajtunk, ben-
nünk, mindig előttünk áthaladó igazság (pascha), a szabadulás: 
a tanítványok szabadító mestere . Az, aki szüntelenül megjön és 
eltávozik .”16

Szabadban

A posztmodern utáni (egyes irodalomtudósok meglátása szerint 
„metamodern” sajátosságokat is magán viselő) kortárs művésze-
ti felhozatal szemmel láthatóan igencsak áttekinthetetlen mintá-
zattá áll össze, elkülönböződő poétikákat sorjáztat – de mintha 
mindez egyre kevésbé jelentene sokszínűséget, sőt a tendencia 
sok esetben az alkotói horizontok homogenizálódása, egysíkú-
sága felé mutat, a globális kultúra diffúziója mentén pedig alig 
találhatunk valamit az elsajátítható/megosztható közös többszö-
rösből . Nem lehet véletlen, hogy a hetvenes–nyolcvanas években 
rendkívül aktív, a társadalmi változásokra is igen érzékeny Ba-
lassa Péterről megdöbbentően kevés szó esik az úgynevezett iro-
dalmi életben, s mintha az általa képviselt szellemiség egy ideje 
még az általa formált esztétikai tanszékről is eltűnt volna .

A régóta meddő, köntörfalazó kritikusviták és a többnyire 
érdektelen egyetemi konferenciák bár jelentékeny (élet)műveket 
járnak körül, mégsem sikerül a felhalmozott tudásanyagot a va-
15 Balassa Péter: A jó tapasztalás, in uő: Szabadban, i . m . 156 .
16 Balassa Péter: A tanítvány hermeneutikája . Csokonai Kiadó, Debrecen, 2001, 

125 .
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lóságra vonatkoztatni, hovatovább valamiféle eszmélkedés alap-
zatává tenni . A művészet szép öncélúságból mintha öncélú szép-
séggé vált volna az önjelölt költők és írók szövegvilágában, nem 
mellesleg személyes, identitáskényszertől terhelt köznyelvében . 
A kultúra és a közélet határterületein pedig teljes mértékben el-
képzelhetetlen egy olyan magas színvonalú vita, amit például 
Balassa Csengey Dénessel folytatott a bizonyos formában máig 
élő urbánus–népi álellentétről . A beszélgetés kultúrájának válsá-
ga nyilvánvalóan lehetetlenné teszi az európai szellemi örökség 
naprakész, kölcsönösen felismert, integrálható mintázatainak 
szintézisét; tehát a független, ideológiamentes vélekedés és élet-
vezetés, valamint közösségi szolgálat produktivitásának lehető-
ségét . Az e szövegben is homályos kontúrokkal ellátott erősebb lét 
így szinte megközelíthetetlen távolságba kerül . 

„Nekem az az érzésem, hogy mélyponton vagyunk, ami elké-
pesztő követelményeket állít az emberi lény elé, a gondolkodás, 
az ötlet elképesztő önfelülmúló épségét, mert a mélypont új tisz-
tánlátást, újraértelmezést, új világosság lehetőségét is megnyit-
ja”17 – mondja Balassa . Az a fajta szabadságfok pedig, amit a fen-
tebb idézett, hivatkozott műveivel elért, továbbra is ugrásra váró 
magaslatot, megmerítkezésre hívó mélységet jelenthet . „Mert ha 
a régi jelentések eltűntek, ez azt jelenti, sokakban közeledik már 
a szó, a szavak új értelmének megnyílása, az új nyitottság, az új 
kérdezés…”18 E könyvek (és az egyetemi órák emlékezetének) 
jelentősége egyáltalán nem a korábbi szakmai presztízs vagy 
az „apostoli” alkat (néhány elérhető felvételről máig érzékelhe-
tő) aurája felől hitelesíthető – az erősebb lét iszonyú és szépséges 
vonzáskörében ugyanis valószínűleg ezek a külsőségek lefoszla-
nak az emberi formátumról .  Hiszen ott minden kiderül, minden 
együtt áll és minden összecseng . Akárcsak a kivételesen tiszta 
álmokban . „Minden jó . De mégse mondható, hogy minden jó . 
Látni és nem remélni . Mind egyek leszünk, és mintha ez több 
lenne hajszállal, mint az, hogy szabad vagyok .”19

*

Ha – mint egy elfeledett, visszatérő álomban – lomha lassúság-
gal begördülne megnevezhetetlen városunk főterére ama bádog-
kolosszus, és a bálna foszlott teteme újra körbesétálható lenne, 
vajon ki merészkedne a közelébe? Ki nézne bele a szemébe, s 
ki indulna el tekintetének sötét alagútjában? Majd felébredve ki 
változtatná meg éltét? Végül: kicsoda lelné meg, mielőtt egy még 
vakabb és örök cethal szájában – kilépve a bádogkonténerből, 
valahol a várakozó-szétszéledő tömegben – végleg eltűnne… a 
régi hangot?

17 https://www .youtube .com/watch?v=PMsNtXknUKA Ezredvégi beszélgetések . 
Kérdező: Orsós László Jakab . (Utolsó letöltés: 2020 . 08 . 29 .)

18 Balassa Péter: Miért? in uő: Szabadban, i . m . 67 .
19 Balassa Péter (felolvasott) szövege az álomról . Lásd: Emléktöredékek egy Taní-

tóról (rendező: Katona Zsuzsa), 2004 .
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Komálovics Zoltán

A megértés szabadösvényei

Mártonffy Marcell: Biblikus hagyomány  
és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben

Annak fényében, hogy a követke-
ző évben, 2021-ben lesz Pilinszky János születésének századik 
évfordulója, különösen üdvözlendő Mártonffy Marcell Pilinsz-
ky-könyvének nagy ívű, elmélyült áttekintése, amelyben a szer-
ző finoman árnyalt, integratív szempontrendszer következetes 
érvényesítén keresztül próbál meg hozzáférni ahhoz a poétikai-
teológiai hozadékhoz, ami az életművet a 21 . század olvasói-be-
fogadói feltételrendszerében is érvényessé, megszólíthatóvá és 
egy dialógusteremtő megértési esemény lehetséges terévé teszi . 
Bár a kötet címe szerint Pilinszky publicisztikai munkáit, esszéit 
állítja vizsgálatának középpontjába, a tanulmányok, a kérdezés 
kíváncsiságának tág horizontjából fakadóan, az értelemfeltá-
ró munka során gyakran vonják be hatókörükbe Pilinszky lírai 
munkásságát . Az esszék világából a lírai életműre való folya-
matos kitekintés a szerző részéről az értelmezői érdekeltséget 
alapvetően meghatározó, tudatos döntés, amelynek jegyében a 
tanulmányok „mély elkötelezettséggel” keresik a különböző 
transzfigurációs szinteken megvalósuló, különböző műfajisá-
gú és érdekeltségű szövegek közt a szerzői tudat szerkezetének 
azokat az elidegeníthetetlen, közös jegyeit, melyeket az életmű 
teremtő, innovatív, a történő jelen számára folytatható tapaszta-
latként felmutat . 

Mártonffy Marcell könyve a kritikai diskurzus észjárását és 
gondolkodásformáit alkalmazva próbálja megtalálni a Pilinsz-
ky-életmű értelmezésének optimális keret- és feltételrendszerét, 
hogy mind a publicisztikai művek, mind a lírai alkotások kisza-
badulhassanak és levegőhöz jussanak a Pilinszky-recepció ko-
rábbi, gyakran szűkítő, egyoldalú (néha esztétikai és ideológiai 
előítéleteket is mozgósító) olvasatainak szorításából . A minden-
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kori olvasatok és értelmezések történetiségének és értelemterem-
tő potencialitásának szemléletalakító tudatában Mártonffy úgy 
rögzíti saját szövegeinek gondolkodói eseménytörténetét, hogy 
abból világossá válik az értelmező tevékenység elsődleges axi-
ómája: minden megértés alakulástörténete valójában az önmeg-
értés történetét építi és írja tovább: „A költő esszéinek olvasása 
döntően hozzájárult irodalmi és teológiai érdeklődésem formá-
lódásához . Az újraolvasás fázisaiban és főként újabb olvasmá-
nyaimnak köszönhetően a látásmódjával való feltétlen azonosu-
lás egyre inkább átadta a helyét a továbbgondolás késztetésének, 
számos tekintetben távolságtartó ítéletalkotásnak, esetenként 
korábbi belátásaim felülvizsgálatának .” (11) Az egyes tanul-
mányok új szempontokat felmutató, eddig nem vizsgált össze-
függéseket láttató szellemi horizontja éppen a történő megértés 
újjáíró munkájának gondolkodási hozadékából fakad, abból az 
elkülönböződésből, ami a tárgyra irányuló kitartó kíváncsiságot 
kiteszi az idő mindenkor szubverzív munkájának . A személyes 
gondolkodástörténet horizonttágulásával összefüggésben a Pi-
linszky-életmű lehetséges kontextuális vetületeinek nagy len-
dületű mozgásba hozatala dinamizálja annak a kérdésnek az el-
mélyült vizsgálatát, amely centrális kérdése az egész életmű 21 . 
századi elhelyezhetőségének: „Miként rajzolható ki az a látóha-
tár, amely Pilinszky János verseinek értelmezésében egyidejűleg 
juttat érvényre a jelenkori diskurzusrendekhez kapcsolódó nyel-
vi-poétikai, filozófiai és teológiai szempontokat?” (63) 

A három szempontrendszer egyidejű érvényre juttatása 
mellett a tanulmányok kitüntetetten tartják szem előtt Pilinsz-
ky világértésének és magának a szövegbeszédnek azt az etikai 
aspektusát, ami a Pilinszky-szövegekben a szenvedők sorskö-
zösségének keresésében létesülő szóban nyílik meg . A tanul-
mányokban kirajzolódó gondolkodás tétjeit már a címadás is 
felmutatja, amennyiben – egyfelől – egymásra olvassa a bibli-
kus hagyomány és a történelmi tapasztalat egymással szemben 
közömbös vagy konfrontatív elbeszélésformáit, és – másfelől – 
mindezt azoknak az esszéknek a terepén teszi a vizsgálat tárgyá-
vá, amelyeket a Pilinszky-recepció a lírai alkotásokkal szemben 
többnyire egyfajta nyelvi-poétikai és világképi deficit hordozói-
ként mutat fel . A cím által kijelölt eszmélődés koordinátarend-
szerének centrumát a felvetett kérdésekben rejlő irányultságok 
közös kíváncsisága adja . Hogyan illeszkedik bele Pilinszky 
szerzői és gondolkodói világa az Auschwitz utáni, „holocaus-
tot túlélt erkölcsiség tragikus világtudásának” (Kertész Imre) 
antropológiájába, nyelvi-poétikai következményrendszerébe, 
teológiájába és történelemértelmezésébe? Mártonffy szerint a 
Pilinszky-életmű szellemtörténeti jelentősége abban a roppant 
jelentőségű feladatvállalásban gyökerezik, amelynek keretében 
szinte egyszemélyben próbálja meg kimunkálni az Auschwitz-
esemény következtében beálló hagyománytörés traumájában a 
történő történelemmel számot vető, érvényes teológia beszéd 
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praxisát, másrészt a jelentés nyelvi létesítésének eredeti forma-
eljárásain keresztül poétikájának középponti kérdésévé teszi a 
transzcendencia mondhatóságának problematikáját . 

A Katolikus historizmus és apokrif magánbeszéd című tanulmány 
részletes elemzéssel mutatja be a harmincas években kikristályo-
sodó teológiai diskurzus nagy narratíváját, mely önmaga legiti-
mációjának biztosításaként a világháború árnyékában is gyanút-
lanul görgeti tovább az üdvtörténeti elbeszélés önmagára záruló 
hagyománykészletét . Ennek a valóságvesztéstől fenyegetett nar-
ratívának az érzékenységét a század második felében sem éri el 
a történelemben megmutatkozó mérhetetlen szenvedés meg-
nyilatkozásainak (radikális rossz), a koncentrációs univerzum 
tapasztalattömegének a tradiciófolytonosságot helyreállíthatat-
lanul megszakító realitása . Pilinszky esszéi egy olyan teológia 
reflexiós közegében szólalnak meg tehát, amelynek emlékezetét 
és tudatát, üdvhirdető elkötelezettségét nem állította próba elé 
a történelem azonosíthatatlan és integrálhatatlan eseményva-
lóságának nyomasztó kényszere . Az időtlen igazság katolikus 
felekezeti retorikájával szemben Pilinszky esszéiben a jelen tör-
ténéshorizontja által megszólított értelem magánbeszédének út-
keresésekor éppen az a tét, hogy az új kérdések miként formálják 
a beszélő saját azonosságát . Hiszen „az új kérdések elkerülhe-
tetlenné teszik a válasznélküliség kettős nullpontját: ha maga a 
dolog ellenáll a megértésnek, akkor a benne és általa történő ön-
megértés is csak kezdeti és újrakezdődő állapotában gondolható 
el” . (103) 

Az „apokrif magánbeszéd” jelentésszerkezetében hangsú-
lyos elem a kinyilatkoztatás szórabírhatóságának csupán apokrif 
eshetősége, ami abból a belátásból fakad, hogy a bibliai-teológiai 
tradíció kínálta értelemadás nem képes kielégítően megválaszol-
ni a történelem érvényteleníthetetlen szenvedéstapasztalatában 
drámai erővel megfogalmazódó kérdéseket, ezért csak a kérdé-
sek radikális újrafogalmazásával (a nullpontról) szóra bírható 
válaszpotenciál adhatja vissza a teológiai hagyományban gyö-
kerező hitbeszéd érvényességét . Ahhoz, hogy Pilinszky a hitha-
gyomány újszövetségi alapszövegeinek emlékezetét alkalmassá 
tegye a történelem befogadására, a hitbeszéd egészen különböző 
regisztereit mozgósítja, s ezzel mintegy legitimálja a műfajilag 
teljesen más módon szerveződő szövegek együttes vizsgálatát . 
A megértés temporális szerkezetéből fakadóan a jelentésterem-
tő idő benyomulása a valóságértelmező-transzfiguráló tudatba 
szükségképpen kiveti a beszédet a tekintélyi szövegek eviden-
ciarendszeréből, és nyelvi praxisát a hagyomány által kínált, 
kéznéllevő jelentések folyamatos meghaladására kényszeríti . 
Mártonffy Marcell szerint idő és történetiség kölcsönösségének 
értelemteremtő jelenléte Pilinszky írásaiban legalább részben 
leszerelheti a kritikának azokat a fenntartásait, amelyek szerint 
a Pilinszky létértelmező figyelmének természetét metaforizáló 
„mozdulatlan elkötelezettség” fogalmában valami megszólítha-



tatlan, önmagára fordított és önmaga bizonyosságába zárt ref-
lexió nyer kifejezést . Mártonffy a jelentés mélyreható analízisé-
vel dinamizálja a fogalom látszólag statikus jelentéshorizontját: 
„Pilinszkynél a »mozdulatlan elkötelezettség« állapota önmaga 
ellentétét is magában hordozza: a teremtés művében való terem-
tő részvétel megismerő mozgását és a teremtés időbeliségének 
megragadásához nélkülözhetetlen eloldottságát . A teremtő kép-
zelet engedelmessége voltaképpen az engedelmes szabadság 
oxymoronja jegyében értelmezhető, amennyiben nem az aláve-
tettség feltekintő várakozásában időzik, hanem a teremtés cent-
rumáig történő előrehatolás imperatívuszát követi .” (83) Ebben 
az értelemben a Pilinszky publicisztikájában kirajzolódó teológi-
ai paradigmaváltás kísérlete a keresztény üdvtörténet elbeszélé-
sét a 20 . század botrányának jelenidejűségébe olvasva teszi úgy 
végiggondolhatóvá, hogy a krisztusi megváltástörténet fókuszát 
a compassio határtalan okumenéjére helyezi át . A compassio ki-
kerülhetetlen vállalásából fakadóan Pilinszkynél a szenvedés 
magyarázatokat elhallgattató mértéke – egyben a teodícea meg-
válaszolatlan kérdése – a művészet felekezeti determinációjának 
felszámolásával nyitja rá az alkotó nyelv modalitásait a határ-
talan szolidaritás bibliai „parancsolatára” . Mártonffy szerint Pi-
linszky gondolkodásának ezen tágassága, univerzális nyitottsá-
ga az esszék szemléleti horizontját folyamatosan differenciálja 
saját szilárd felekezeti referenciaközegétől . 

A kötet szinte minden tanulmányában helyett kap Pilinszky 
művészetteológiájának, teopoétikájának leírási kísérlete . A kötet 
a vallásos költészet modernitás utáni feltételrendszerének vizs-
gálatán keresztül próbálja meg elhelyezni Pilinszky esztétikájá-
nak a jelenkori líraértés horizontjában is termékeny szemléleti 
hozadékát . E tekintetben a kötet vizsgálódásának kiindulópont-
ja az a belátás, hogy irodalom és teológia diskurzusának késő 
modernkori viszonyváltozása folytathatatlanná tette azt a ko-
rábban természetes együtt-működést és együtt-hatást, amelyet 
a kulturális jelentésteremtésben a logosz evidenciája biztosított . 
A nyelven megszólaltatott hitélmény, hittapasztalat, a nyelvbe 
vont transzcendencia létesítésének és befogadásának feltétel-
rendszerét radikálisan felforgató modernitás utáni tapasztala-
ti horizont lényegi kihívások elé állította a lírai beszédnek ezt 
a mély gyökerezettségű szólamát, melynek létmódját – éppen a 
hagyományba való verbális beágyazottságából fakadóan – olyan 
belső feszültségek, ambivalenciák alakítják, amik a megértő ol-
vasás jelentésteremtő aktivitásával szemben legitimációs problé-
mákként artikulálódnak . 

Mártonffy Marcell kötetében az Inkarnáció – Pilinszky művé-
szetteológiájáról című tanulmány foglalkozik legrészletesebben 
Pilinszky esztétikájának azon összetevőivel, amelyek a Pilinsz-
ky-versek poétikai természetét mélységesen jellemzik és megha-
tározzák . Köztudott, hogy publicisztikájában a költő saját eszté-
tikai felfogását az „evangéliumi esztétika” fogalmával ragadta 
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meg, mely terminológia eleve úgy pozícionálja a poiésis praxisát, 
hogy az irodalmi/költői beszédet az evangélium emlékezetébe 
gyökerezteti, ugyanakkor az evangéliumi emlékezet középpont-
jában álló megtestesülés-eseményt a nyelvi létesülés radikális 
nyitottságában, a mélypontba való visszavetettségében szólaltat-
ja meg . Mártonffy szerint Pilinszky létérzékelése számára már 
korán világossá válik, hogy az a katolikus, felekezeti költészet, 
amelyben korábban a konfesszionális lírai hitbevallás artikuláló-
dott, folytathatatlan hagyománnyá üresedett a transzcendencia 
líranyelvi létesítése számára . 

Ebből a nézőpontból tehát Pilinszky költészete és a katolikus 
irodalom viszonya annak ellenére is kérdésessé válik, hogy ver-
seiben felhasználja a biblikus képi-nyelvi hagyomány örökségét, 
és sokkal inkább a századelőn induló katolikus irodalmi hagyo-
mány megszakítását dokumentálhatja, s egy új hatástörténet 
kezdőpontjaként válik értelmezhetővé . Az új kezdőpont státu-
sza abból a poétikai felismerésből fakad, hogy az a koordináta-
rendszer, amelyet a kultúra írt az ember antropológiai pozíciója 
köré, többé már nem biztosítja az otthonosság és a tájékozódás 
értelemteremtő vonatkozásait, tehát a modernitás utáni emberi 
léthelyzet megragadása a nyelv és az esztétikai létesítés új, au-
tentikus formáinak kimunkálására kényszeríti az alkotó szelle-
met . „A többszörösen paradox kérdés – amelynek megvilágítá-
sa és talán megválaszolása Pilinszky teoretikus fejtegetéseinek 
legbensőbb szándéka – az, hogy a megtestesülés egyszerisége 
miként épülhet be a költői beszéd időbeliségébe; s hogyan gon-
dolható el a művészet szakrális funkciója abban a korban, amely 
felszámolta küldő és küldött kapcsolatának és általánosságban a 
vallásos művész küldetésének az üdvtörténeti elbeszélés töret-
lenségében megalapozott feltételeit, amely tehát a költői beszéd 
vallásos elkötelezettségét csak a lét semmisségének, abszurditá-
sának lehetséges élményével szembenézve, a jellétesítés és a meg-
értés ellentmondásos szabadságának tudomásulvételével együtt 
teszi elgondolhatóvá .” (81) Mártonffy Marcell szerint az evan-
géliumi esztétika érvényre juttatásának erőforrásaként tételezett 
teremtő képzelet az alkotás és teremtés együvé tartozásának bi-
zonyosságából lendül munkába . Pilinszky számára a művészet 
mint létesítés, létrehozatal a teremtő képzelet munkája, műve, 
amelynek során a valóság egy új megtestesülésben és beteljesü-
lésben, azaz helyreállításban áll elő . Pilinszky krisztocentrikus 
történelemszemléletének poétikai hozadéka az, ahogy a költő a 
műalkotás eredetét és rendeltetését értelmezi az inkarnációban 
önmagát kiüresítő Krisztust végső mintául választva . Eszerint a 
művészet a bűnbeeséssel megromlott, testiségre hajló kreatúra-
lét, az emberi inkarnáció helyreállítása, az édeni állapot vissza-
nyerésére tett kísérlet . Az inkarnáció fogalmában az Isten ember-
ként való megmutatkozásán túl „a jelentett visszavonulásának 
következményeképpen önmaga hitelesítésére képesített jel” (a 
kenószisz üdvtörténeti eseménye) kommunikációs potenciálja 
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is hangsúlyosan áll elő . Ez a szó, a nyelv működésmódjára vo-
natkozó utalás a poiésis praxisát azzal a közösségi etikai felelős-
séggel ruházza fel, mely a kinyilatkoztató szónak a megszólító 
emberi beszédbe való feloldódásából fakad . Azaz a megtestesü-
lés-esemény egy olyan elővételező emlékezés szerkezetében vá-
lik konstitutív tényezővé, mely tudatában van a leküzdhetetlen 
temporális differenciának . E belátásból is fakad, hogy Pilinszky 
számára az alkotás nem egy megvilágosodás-esemény verbális 
rögzítése, hanem az emlékezet munkáját dinamizáló, s a „be-
szélgetés” formáját elnyerő megértés kinetikus eseménye: „A 
művészet valami ilyen: megkeresni azt a személytelen és forró 
attitűdöt, amellyel ugyanakkor zavartalanul és mindenfajta ki-
rekesztés nélkül és ugyanakkor nagyon személyesen mindenki-
vel szót válthatok .” (Beszélgetések Pilinszky Jánossal) Ahogyan az 
inkarnációban a szó a végtelen szeretet önátadási formájaként 
áll elő, úgy a művészetben a szeretet teljességére törekvő logosz 
emberi megnyilatkozásának sajátos lehetősége kap formát . 

Pilinszky mind beszélgetéseiben, mind esszéiben gyakran el-
mélkedik a szóról mint a nyelv olyan paradigmatikus tényéről, 
amelynek etikai potenciálját a másikra irányuló, a másikhoz kö-
zeledő megszólítóképesség adja: 

Ha van is tudománya, maga a nyelv nem tudomány. Elsőrendűen: 
közlés és összeköttetés. Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak ma-
gamról másoknak, s azonos szinten híreket szerezzek másokról a magam 
számára. A beszéd tehát: adás és befogadás. Nyitottság. Szeretet.

Ahol visszaélnek a szeretettel, vagy ahol megszűnik a szeretet, ott 
nyilvánvalóan elhal a beszéd eredendő értelme is, és visszájára fordul 
művészete. 

A szeretet elhalása minden nyelvromlás igazi gyökere, s az így tá-
madt betegséget nem gyógyíthatja semmiféle tudós kezelés, nyelvészke-
dő gond, szerkezeti elemzés. A világ is „beszél”, csak meg kell hallanunk 
a szavát. Sőt: ezzel kezdődik minden beszéd. Hallgatással. Meghallga-
tással. Tehát újra csak: nyitottsággal, vagyis szeretettel .” (Pilinszky: 
Néhány szó a szavakról) 

A nyelvben/műalkotásban realizálódó adás és befogadás te-
hát a szeretet olyan dialogikus létmódja, amely a megteremtett 
személyközi viszonyokban a másik létezőre nyitja rá saját tapasz-
talati terét . A Pilinszky-esszék egyértelművé teszik, hogy a ver-
seiben megszólaló lírai én nézőpontja a névtelenül és ártatlanul 
szenvedők sokaságáé, s nyelve a(z együtt)szenvedés csöndjében 
születik . Mártonffy kötete többször hangsúlyozza azt a szemléle-
ti kapcsolatot, ami Pilinszky gondolkodását e téren a német hit-
tudós, Johann Baptist Metz politikai teológiájához fűzi, hiszen 
Metz a kereszténység és a teológia logoszát úgy kívánja újra 
dialógusképessé tenni saját korával, hogy rámutatva az emberi 
szenvedés történeti értelmű mértéktelenségére, Pilinszkyhez ha-
sonló következetességgel állítja a teológiai diskurzus középpont-
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jába a holokauszt történelmi tényét . Miután Mártonffy bemutatja 
Pilinszky művészetteológiájának belső szerkezetét, s az irodalmi 
és a poétikai beszéd közti közvetítésre tett termékeny esztétikai 
ajánlásait, arra a konklúzióra jut, hogy Pilinszky kezdeménye-
ző erejű erőfeszítései bevégzetlenek maradnak, és nem tudják 
felszámolni a teológiai tradíció alapzataként rendelkezésre álló 
keresztény üdvtörténeti elbeszélés és az autonóm, világnézeti 
előfeltevéseknek ellenálló művészet érdekeltségkülönbségeiből 
fakadó távolságot . Ez a távolság éppen a jelölőrendek funkció-
különbségéből fakad, hiszen az irodalmi beszédben a jelölők a 
jelentésteremtés eljövendő, nyitott zónájára vetülnek, míg a te-
ológia logoszának vertikalitása ezt a mozgást saját feltételrend-
szerében nem tudja érvényesíteni, s így az a beszédmód, amely 
a transzcendencia nyelven túliságának megragadására irányul, 
mindig saját nyelvi konfigurációjának „teremtettjével” szembe-
sül . „A művészet mint megvalósuló jelenlét vagy »tökéletesen 
szellemi természetű« beteljesítés imaginációja nem számol az-
zal, hogy az isteni (külön)valósághoz való felemelkedés »függő-
leges« transzcendenciája visszaíródik a jelentéslétesítő médium 
jelmozgásának »horizontális« transzcendenciájába .” (89) 

Mártonffy Marcell kötetének harmadik nagy tematikus vo-
nulata Pilinszky publicisztikai és szépirodalmi munkásságának 
hatástörténeti szempontú vizsgálata Kertész Imre, Borbély Szi-
lárd és Esterházy Péter gondolkodásában és műveiben . Mind-
három szerző – bár lényegileg különböző módon – a radikális 
rossz/gonosz elháríthatatlan és racionálisan nem uralható meg-
mutatkozása és valósága felől kapcsolódik a Pilinszky-életmű 
problémarendszeréhez . Az egyetemes rossz kérdésének e más 
szempontú tematizálása főként Borbély Szilárd erőteljes Pilinsz-
ky-kritikájának tükrében válik fontossá . Borbély több alkalom-
mal is hangot ad annak a meglepetésének, hogy Pilinszkyhez a 
mellette zajló történelemben feltáruló „vicsorgó gonosz” nem ér 
el, és szótlan marad a törtnénelem konkrét szenvedőinek jajkiál-
tásaira . Mártonffy úgy tekint Borbély Szilárd észrevételeire, mint 
olyan felhívásokra, amelyek Pilinszky válóságérzékelésének 
vakfoltjaira mutatnak rá . Egyfelől hangsúlyozza, hogy Pilinszky 
megrendítő módon érzékeli a világ kitettségét az Auschwitz utá-
ni koncentrációs univerzumnak, másfelől belátja, hogy a holo-
kauszt emlékezete „a tanúságtétel sűrűségét” joggal kéri számon 
a költői érzékenység valóságvonatkozásában: „Pilinszky egyete-
mességre igényt tartó üdvtörténeti szimbolikájának terében az 
Auschwitz utáni – az Isten-kérdést a vallásos viszony felszámo-
lásáig radikalizáló – teológia hangja is megszólal, de az egye-
di sorsok végtelenjével való szembenézést felülírja az esemény 
szentségének negativitásában is erőtlenítő spirituális látomása, 
amint a szenvedés mértéktelenségét a szenvedés – történelem fö-
lötti létmódjánál fogva óhatatlanul ideális – krisztusi mértéke .” 
(131) Borbély számára a jóvátétel és a helyreállítás hitében gyö-
kerező teológia nem tud „szemmagasságba kerülni” Auschwitz-
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cal, a gyökeres rosszal, ennek következtében valójában önmagát 
érvényteleníti . Ugyanakkor az Isten tapasztalati hiánya Borbély 
Szilárdnál nem jár a vallási kérdés érvénytelenné válásával, 
„mert a teológia jelentettjének távolléte a Távollevő jelöléseinek 
végtelen játékát, a tautológia egyfajta felszabadulását idézi elő 
a hagyomány újraírásának legkülönfélébb változataiban” . (169)

Mártonffy Marcell könyve annak a gondolkodói bátorságnak 
és kérlelhetetlenségnek is dokumentuma, amely nem tér ki az 
értelmező tudat alapvetéseit érő új tapasztalatok kérdő poten-
ciálja elől, hanem a párbeszéd nyitott kölcsönösségében, a meg-
értés (önmegértés) eseményébe ágyazva a gondolkodás felada-
tává teszi azt . Irodalom és transzcendenciakérdés viszonyának 
végső rögzíthetetlenségében a válaszkísérletek megújulásában 
megmutatkozó kitartás a gondolkodó tudat legérvényesebb ön-
felmutatása . (Gondolat Kiadó, Budapest, 2019)
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Hallhatóvá tett hangok

Kunt Gergely: Kipontozva… 
(Nemi erőszak második 
világháborús naplókban)

A kis méretű, puha kötésű könyv 
címlapján a Rare Historical Photos 
egyik ikonikus képe látható: lip-
csei utcakép két jókedvű szovjet 
katonával, szájuk sarkában ciga-
rettával, amint épp a blúza ujjánál 
fogva rángatnak egy lehajtott fejű, 
tarka ruhás nőt .1 A kép, amely 1945 
augusztusában készült, ennek a 
könyvnek a borítóján telitalálat: 
a megalázott nő arca láthatatlan, 
rendetlenül lógó haja eltakarja, és 
amúgy is a kép szélén áll, mintha 
bármelyik pillanatban kiléphetne 
a keretből szandálos, zoknis lábá-
val . Menne is, menekülne, el, kifelé 
a jelenetből, mégis egy helyben áll, 
mindkét talpa az utca kövén, meg-
adóan, de elfordulva az őt zakla-
tó katonáktól és a kamerát tartó 
harmadik személytől egyaránt . A 
megtestesült szégyen ez az isme-
retlen nő, nincs arca, nincs neve, és 
nem tudjuk, csak sejthetjük, mi lett 
a sorsa . A könyv, amelyből először 
ezt a képet pillantja meg az olva-
só, ezeknek az arctalan, névtelen 
áldozatoknak próbál arcot, nevet 
és saját hangot adni . Mint szerző-
je a Bevezetésben írja, „aligha van 
a második világháborúnak olyan 
áldozati csoportja, amelynek tag-
jai olyannyira a névtelenségbe, és 
így az ismeretlenségbe veszné-
nek, mint a szexuális traumákat 
elszenvedett nőké . E kötetnek az 
a célja, hogy az ő hangjukat tegye 
hallhatóvá: ne csupán számokat és 

kihallgatások során született rövid 
jegyzőkönyveket lássunk, hanem 
ténylegesen szenvedő embereket, 
akik […] az átélt borzalmakat a 
történtekkel nagyjából egy időben 
meg is örökítették .” (7–8)

Kunt Gergely társadalomtör-
ténész, a miskolci egyetem ad-
junktusa évek óta foglalkozik 
naplókkal, gyűjti őket, elemzi, né-
melyiket ki is adja . Újságokban, 
Facebookon, sőt ennek a könyv-
nek a fülszövegében is hirdeti, 
hogy „további kéziratos napló-
kat keres kutatásaihoz” . A Kipon-
tozva… részint ilyen (szó szerint 
az utcán, lomtalanításkor) talált 
naplószövegeket, részint néhány, 
korábban már publikált, jobban 
vagy kevésbé ismert naplót ele-
mez . A szerző „szakítva a témát 
korábban érintő hazai kutatások-
kal nem hivatalos – azaz különfé-
le állami szervek által előállított 
– dokumentumokra épít, hanem 
privát forrásokra” (231) . A szö-
veg súlypontját három női napló 
vonatkozó részei adják: a szerző 
Radnótiné Gyarmati Fanni 2014-
ben publikált naplója mellett két 
ismeretlen nő, a 36 éves Bodó 
Róza és a 22 esztendős Bicskey Er-
zsébet 1944–1945-ben írt szövege-
it elemzi, vállalása szerint nyelvi 
és pszichológiai szempontból .2 A 
három nagyobb lélegzetű elemzés 
mellett szóba kerülnek más nap-
lók is, ezek lelőhelyét vagy kiadá-
si adatait a kötet végén részint a 
forrás-, részint az irodalomjegy-
zék közli .3

Mivel „a könyv középpont-
jában álló három napló nagyban 
eltér egymástól, […] összehason-
lításuk igencsak nehézkes” (56), 



ezért vizsgálatukat a szerző külön 
fejezetekben végzi el . Nagyon iz-
galmas a fővárosi zsidó értelmi-
ségi nő, Gyarmati Fanni szövege 
mellett olvasni az erdélyi mene-
kült, Dégen állást kapott unitári-
us tanítónő, Bodó Róza narratí-
váját, és a mindkettőhöz képest 
mellbevágóan reflektálatlan, a 
keresztény kurzus hol paranoid, 
hol émelyítő lózungjait bármi-
féle önreflexió nélkül felmondó 
harmadik naplószöveget, az an-
golkisasszonyoknál nevelkedett 
katolikus Bicskey Erzsébetét, aki 
szüzessége elvesztéséről a követ-
kezőképpen tudósít: „…talán ép-
pen akkor, amikor a még békés, 
boldog [sic!] Dunántúlon az éjféli 
misét tartották, mikor az édes Jé-
zus a szeretet oltárán áldozta fel 
magát, akkor áldoztuk fel mi is 
a liliomos fehérségünket a haza 
oltárán” . Ezek a társadalom más-
más rétegeiből való nők az ország 
más és más részein szenvedtek el 
erőszakot, így szövegeik önma-
gukban is valóban nagyon kü-
lönböző kérdéseket vetnek fel, 
amelyeket a szerző példákkal alá-
támasztva, igen alaposan körül is 
jár . Sorra veszi a trauma pszicho-
lógiai és nyelvi kezelését, az írást 
mint a trauma elbeszélésének és 
feldolgozásának eszközét, a hárí-
tás nyelvi eszközeit (eufemizmu-
sok, kipontozás, elhallgatás), az 
erőszaktevőkkel való azonosulás 
és empátia kérdéseit, valamint a 
nők saját traumáik egymás köz-
ti megosztásának gyakorlatait . 
Különösen érdekes a különbö-
ző társadalmi csoportokhoz, ré-
tegekhez tartozó megerőszakolt 
nőknek a másik csoport- vagy 
rétegbeli nő traumája iránti érzé-
ketlensége (ilyen például, hogy a 
férjes asszonyt vagy a cselédet ért 
erőszakot kisebb horderejűnek 
tartják, mondván, az illető már 
hozzászokott az ilyesmihez, így 
a morális kár, ami megesett, nem 
olyan jelentős) . 

A szüzességnek, az érintetlen 
női testnek a korban széles körben 
rendkívüli értéket tulajdonítottak: 
ezzel összefüggésben az erőszak 
miatti kétségbeesés és szégyen 
öngyilkossági gondolatokhoz és 
nemegyszer öngyilkossághoz ve-
zetett . Ezeket a szempontokat is 
mélyrehatóan tárgyalja a szerző, 
majd Bicskey Erzsébet naplója 
kapcsán röviden ismerteti a ma-
gyar katolikus egyház hivatalos 
álláspontját a kérdésben, idézve 
az 1945 . május 24-én, a háború 
utáni első püspökkari konferen-
cián megfogalmazott körleve-
let, amelynek tárgya „a háború 
okozta erkölcsi károk” felmérése 
volt . A körlevél számot vetett a 
háború alatti és utáni helyzettel, 
iránymutatást adott a híveknek, 
és kitért a nemi erőszak kérdésé-
re is . Bicskey Erzsébet a körlevél 
szövegét 1945 júliusának végén 
olvasta A Szív című katolikus he-
tilapban . A püspökök a szexuális 
erőszak áldozatául esett híveket 
a következő szavakkal bátorítot-
ták: „A VI . parancs és a szemér-
metesség törvénye háború ide-
jén is kötelező . A szűzi és házas 
tisztaság védelme a legnehezebb 
körülmények között is köteles-
ségünk . Ha azonban erőszakot 
szenvedett valaki és abba belsőleg 
bele nem egyezett, nyugodt lehet, 
mert vétek nélkül van, és Isten 
előtt szüzességének vagy házas 
tisztaságának épségében ragyog . 
Amikor egyrészt őszinte részvét 
tölt el bennünket asszonyaink és 
leányaink iránt, akik sokat szen-
vedtek, másrészt büszkeséggel te-
kintünk népünkre, amely szemér-
mét mindig nagy kincsként őriz-
te, és annak védelmében hősökké 
nevelte asszonyaink és leányaink 
nagy tömegét .” Kunt Gergely 
kommentárja szerint „a körlevél 
utolsó tagmondata nehezen értel-
mezhető – mármint hogy a sze-
mérem védelme »hősökké nevelte 
asszonyaink és lányaink nagy tö-
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megét« –, de az egyház döntően 
csupán teológiailag és igencsak 
szűkszavúan foglalkozott ezzel 
az alapvető és az érintett hívek, 
valamint családjaik számára ége-
tő kérdéssel . Azaz az egyházi ál-
láspont szerint minden lány, aki 
nem egyezett bele a nemi aktusba, 
szűz […] . Így az egyház hivatalo-
san semmisnek és meg nem tör-
téntnek tekintette az erőszakot .” 
(102–103) Ezzel a kommentárral 
az a probléma, hogy úgy tűnik, a 
hivatkozott szövegrész nem telje-
sen pontos . A Vigilia 1996/3 . szá-
ma a 226–232 . oldalakon közli a 
pásztorlevél teljes szövegét Ger-
gely Jenő jegyzeteivel és kom-
mentárjával .4 Bevezető soraiban 
Gergely megjegyzi: „…figyelmet 
érdemel, hogy a katolikus püspö-
kök 1945 . május 24-i konferenciá-
ján elhatározott és onnan keltezett 
közös pásztorlevelet a félhivatalos 
katolikus kőnyomatos Magyar Ku-
rír is csak 1945 . július 5-én tehette 
publikussá . Ez nyilván kapcsolat-
ban állt a katolikus egyház kom-
munikációs lehetőségeinek korlá-
tozásával . […] ötven év távlatából 
nézve is a dokumentum híven 
tükrözi a korabeli magyar katoli-
kus egyház állapotát és viszonyát 
az új hatalomhoz, illetve azokat a 
reményeket és elvárásokat, ami-
ket az egyház 1945 májusában 
megfogalmazott .” A Vigiliában 
közölt szöveggel összehasonlítva 
a Kipontozva… szövegét, néhány 
kisebb szórendi eltérés mellett az 
inkriminált félmondatban egybe-
tűnyi, de annál fontosabb eltérést 
látunk: A Szív közlésében álló ne-
velte helyett a Vigilia szövegében a 
228 . oldalon növelte áll, vagyis így 
már értelmet nyerhet a Kunt ál-
tal nehezen értelmezhetőnek mi-
nősített szövegrész . A kutatások 
további, minden bizonnyal sok 
újdonságot rejtő iránya lehet az 
egyházmegyei levéltárak vonat-
kozó dokumentumainak (levele-
zések, kérvények stb .) áttekintése 

és az egyházi állásponttal, annak 
esetleges alakulásával kapcsola-
tos megnyilvánulások vizsgálata .

Kunt Gergely elemzése a fent 
sorolt szempontok mellett egy-
fajta területi, tematikai és időbeli 
elmozdulást is tesz, amikor fővá-
rosi és vidéki áldozatok szövege-
inek ismertetése és elemzése után 
– és ezt a gesztusát nem lehet elég 
nagyra értékelni – szélesebb pers-
pektívát nyit: a nyugati menekült-
táborokban (D . P . campekben) ta-
pasztalt és leírt hatalmi-szexuális 
visszaélés, zaklatás és áldozattá 
válás mindennapos gyakorlatát, 
és végül a magyar katonáknak a 
keleti fronton elkövetett szexu-
ális visszaéléseit tematizálja (itt 
Kunt nézőpontot is vált, amikor 
az áldozatok helyett az elköve-
tők szemszögéből kezdi vizsgálni 
a kérdést) . Ez utóbbi két fejezet 
olyan távlatokat nyit a kérdés-
ben, amelyekben még nagyon 
messzemenő, alapos kutatásokra 
van szükség . A bajorországi D . P . 
campben dívó szexuális szokáso-
kat Bodó Róza írásán keresztül 
ismerhetjük meg, aki hazai terü-
leten történt „megerőszakolását 
követően a magyar csapatokkal 
menekült a Harmadik Birodalom 
felé, és így került 1945 áprilisában 
Bajorországba, amerikai megszál-
lási zónába . A menekülttáborban 
egészen 1945 novemberéig élt…” 
Mint kiderül, ezekben a táborok-
ban nem a nyílt fizikai erőszak 
volt az általános, hanem az egye-
dülálló menekült nők kiszolgálta-
tott helyzetével való folyamatos 
visszaélés: aki nem talált magá-
nak egy vagy több (lehetőleg mi-
nél magasabb rangú) katona vagy 
tekintélyesebb menekült férfi sze-
mélyében „udvarlóra”, védelme-
zőre, az állandó rettegésben élhe-
tett . „Róza naplója a menekülttá-
borok női tapasztalatát rögzíti, 
amelyet más források hiányában 
egyáltalán nem ismerünk . A me-
nekülttáborokban férfiak és nők 
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egyaránt éltek, e szempontból 
tehát teljes mértékben eltértek a 
hadifogolytáboroktól, ahol csak 
férfiak voltak . […] Róza helyzete 
abban is különbözött, hogy ő telje-
sen egyedül volt […] feljegyzései 
az ő életben maradási és túlélési 
stratégiáit rögzítik .” (173) 

Talán még ennél az eddig is-
meretlen tapasztalatnál is érde-
kesebb az utolsó fejezetben a ma-
gyar katonák által a keleti fronton 
elkövetett nemi erőszak mibenlé-
téről is tudósító napló: Somorjai 
Lajos katonaorvos a feleségének 
címezve írta 1942–1943-ban, s 
2002-ben a Rubicon Könyvek ki-
adásában megjelent . „A 2 . had-
sereg honvédeiről, tisztikaráról, 
frontközeli vagy hátsóbb hadmű-
veleti területen véghezvitt csele-
kedeteikről mind ez idáig kétféle, 
egymástól eltérő, meglehetősen 
sommás képet kaphattunk a sajtó 
alá rendezett memoárokból, kora-
beli harctéri naplókból egyaránt . 
Korábban a Szovjetunió elleni fa-
siszta rablóhadjáratban részt vevő, 
megvetett és elítélt zsoldosok vol-
tak, majd egy nemzeti tragédia 
mártírjai, áldozatai, később hősei . 
E több mint fél évszázada papírra 
vetett korabeli harctéri napló valós 
környezetükben, valós cselekede-
teik által mutatja be a Dont megjárt 
honfitársainkat . Jó és rossz jellem-
vonásaikkal együtt, mindazon tu-
lajdonságaikkal, melyeket egy há-
borús helyzet, egy embert próbáló, 
kemény frontszolgálat bármely 
nemzet hadseregének katonáiból 
kihoz vagy kihozhat .”5 A Somorjai 
Lajos naplójából Kunt által közölt 
és elemzett részletek izgalmasan 
árnyalják Szabó Péter fenti sorait, 
és az összegzésben maga is hason-
ló következtetésre jut – „a vizsgált 
források alapján egyértelmű, hogy 
nemzeti identitástól függetlenül 
általános volt, hogy a férfiak – azaz 
szovjet katonák Magyarországon, 
magyar katonák a megszállt Uk-
rajnában, amerikai katonák pedig 

az általuk fenntartott menekülttá-
borokban – különféle eszközök-
kel igyekeztek a nőket szexuálisan 
kihasználni . […] [e tekintetben] 
makroszinten nem látok különb-
séget az egyes hadseregek között . 
Mikroszinten azonban – az egyé-
nek szintjén, és annak tekinteté-
ben, hogy milyen eszközöket hasz-
náltak – esetleg volt eltérés a szov-
jet és magyar katonák viselkedése 
között, bár ezt az általánosítást 
egyetlen forrás alapján megfogal-
mazni igencsak veszélyes, így ez 
a kérdés további kutatásokat igé-
nyel .” (233–234, kiemelés tőlem 
– Sch . A .) Ez utóbbi kijelentésével 
egyet kell értenünk . Ahogy a je-
len kötet a privát dokumentumok 
vizsgálata alapján bevallottan, úgy 
a levéltári dokumentumokon ala-
puló kutatások is adósak a mind 
szélesebb körű forrásanyagon ala-
puló nemzetközi összehasonlítás-
sal, de gyanítható, hogy ahogyan a 
cél – az ellenfél leigázott, lenézett, 
kiszolgáltatott (női) testének meg-
alázása – hasonló, az eszközök is 
minden nemzet győztes hadsere-
gei körében rendelkezésre állnak, 
és élnek is velük, a variációk végte-
len sokaságában . Fizikai kényszer, 
csokoládé vagy nejlonharisnya, vi-
gasztaló szó és „védelem” ebben 
a helyzetben a hatalom gyakorlá-
sának egyaránt hatékony eszkö-
zei lehetnek, ahogy ez Somorjai 
Lajos naplójának Kunt által elem-
zett részleteiből is kitűnik . Kunt 
a könyvet Závada Pál szavaival 
zárja: a Természetes fény című re-
gény orvos szereplője szerint „a 
magyar katonák ritka esetben ro-
hannak le egyszerre többen nyíl-
tan nőket, kifejezetten erőszakot 
téve rajtuk . Inkább úgy igazítják 
a helyzetet, hogy annak a nőnek, 
ha nem akar bajt magának meg 
az övéinek, »megjöjjön az esze«, 
és meglegyen a dologra a hajlan-
dósága .” (234) Somorjai (aki talán 
a Závada-regény szereplőjéhez 
is mintaként szolgálhatott) elké-
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pesztően rafináltan megkonstru-
ált narratívája az önfelmentésnek 
és a gyarmatosító tekintet felma-
gasztosulásának nagy pillanata: a 
feleségének szánt napló szövegét 
tőle telhetően őszintén fogalmazta 
meg, mégis nyilvánvalóan szépít, 
bagatellizálja a saját felelősségét az 
események leírásakor . „Somorjai 
etnográfiai érdeklődése ellenére 
[vagy éppenséggel amiatt? – Sch . 
A .] a helyi nőket nem látta az ál-
tala civilizáltnak tekintett euró-
paiakkal azonos rangúnak […] 
kifejezett figyelmet szentelt a kör-
nyezetében különféle kisegítő be-
osztásban dolgozó nők testének . 
»Ninocska a háziasszony 15 évet 
még be nem töltött lánya . Orosz 
viszonyokhoz képest is közepes . 
Feszes melle van és fiatal, viszont 
mérhetetlen piszkos . Eddig három 
baka baszta meg! Mondanom sem 
kell, egyik sem volt első, hanem 
mindig második . Lánynál a férfi 
mindig második, és az első gazem-
ber volt…«” (207–208) „Félrelépé-
sét”, amely végül minden kísértés 
és ellenállás dacára bekövetkezik 
(legalábbis erről az egy esetről tu-
dósítja a feleségét) Somorjai a hó-
napokig tartó „koplalással” indo-
kolja, valamint azzal, hogy meg-
sajnálta védtelen, kiszolgáltatott 
szállásadónőjét, a fiatal tanítónőt, 
aki, mint az inda a tölgyfát, való-
sággal körülfonta őt, a szilárdan 
álló, erős férfit, akiben támaszát 
kereste . „Persze a naplót olvasva 
észben kell tartanunk, hogy azt fe-
leségének írta, így olyan narratívát 
alkotott, amelyben nem ő a kezde-
ményező fél, hanem inkább csak 
passzív szerepet játszik…” (218) 
A szerző jó érzékkel von párhuza-
mot a Somorjainál ismertetett úgy-
nevezett „ikonozás”, vagyis orto-
dox ikonoknak, kegytárgyaknak 
a megszállt területeken lerombolt 
vagy „csak” kirabolt házakból való 
megszerzése („kár lett volna ott-
hagyni a pusztulásnak”, írja ma-
gyarázatképpen a katonaorvos) és 

a védtelennek minősített helyi nők 
fent leírt „pártfogolása” között . Az 
értékesnek tartott ikonok eltulaj-
donítását és Magyarországra kül-
dését éppúgy a műkincsek iránti 
gyengéd, óvó figyelem indokolja 
Somorjai interpretációjában, mint 
a szexuális visszaélést: „az orvos 
úgy értelmezte a tettét, mint amely 
jó szándékon alapul” . (214)

Kunt Gergelynek a privát tör-
ténelem iránti elkötelezett figyel-
méről árulkodik a következő két 
mondat: „A naplóknak mindig az 
a legérdekesebb része, amely nem 
vagy csak részben érthető . Ezek 
azok a részek, amelyek rávilágí-
tanak arra, hogy a szerző világké-
pe e forrásokon keresztül is csak 
részlegesen tárható fel .” (123) Ma, 
amikor úgy tűnik, nyíltan beszé-
lünk bármiről, s eközben mégis 
hallgatás övez bizonyos „kényes” 
témákat, egy ilyen könyv áttörést 
jelenthet a személyes és a társa-
dalmi emlékezet terén egyaránt . 
Megnyithatja azok számára is az 
utat a saját családi történeteikkel 
való szembenézéshez, akiket a 
könyv által elemzett naplók hang-
ja erre felbátorít, és lehetővé teszi, 
hogy beszéljünk és beszélgessünk 
a közelmúlt privát történeteiről, 
mindnyájunk közös történetéről . 
(Osiris, Budapest, 2019)

Schmal Alexandra

Jegyzetek

1 Lásd https://rarehistoricalphotos .
com/soviet -soldiers-harass-
german-woman-1945/ (Utolsó le-
töltés: 2020 . 02 . 12 .) 2 Bicskey 
Erzsébet naplóját Szabó Piroska 
könyvtáros találta meg egy budai 
idősek otthona előtti szemetes-
ben; 2019 őszén, a Kipontozva… 
kéziratának lezárása után meg-
jelent a Magyar Nemzeti Levél-
tár kiadásában: „Belső várkastély”. 
Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány 
naplója 1940–1946, szerk . Kántás 
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Balázs–Kunt Gergely–Szabó Pi-
roska–Szerényi Ildikó . 3 Itt je-
gyezzük meg, hogy praktikusabb 
lett volna az összes forrást, vagyis 
az elemzett naplószövegeket egy 
helyen megadni, függetlenül at-
tól, hogy jelenleg kéziratban vagy 
publikált formában léteznek-e, 
és csak a szakirodalmat helyez-
ni az Irodalom címszó alá . Más 
vonatkozásban a könyv jegyze-
telése, forrásmegjelölése korrekt . 
Itt-ott becsúszott egy-egy követ-
kezetlenség, például a 125 . olda-
lon jegyzetben magyarázott Pista 
figurája már a 115 . oldalon fel-
bukkan, tehát a jegyzet oda illett 
volna, de ezek a nüanszok nem ki-
sebbítik a könyv érdemeit, és egy 
következő, netán bővített kiadás-
nál korrigálhatók . 4 Lásd http://
www .epa .hu/02900/02970/00667/
pdf/EPA02970_vigil ia_1996_ 
03_226-232 .pdf, (Utolsó letöltés: 
2020 . 02 . 12 .) Forrása a Magyar Ku-
rír 1945 . július 5-i száma . 5 Rész-
let Szabó Péternek a kiadáshoz írt 
bevezetőjéből . Lásd http://www .
rubicon .hu/megrendelheto/ter-
mek_cikkek/megjartam_a_don_
kanyart_bevezeto/1/1/0 (Utolsó 
letöltés: 2020 . 02 . 12 .)

„Alapvetően azt vonták 
kétségbe, hogy jó vagyok.”1

Ungváry Rudolf: Balatoni 
nyaraló

„A Lessner pár esetében ekkor 
összeért Badacsony, a Balaton,  

a nagycsalád,
a végtelen távolban még Düren 

– és a felfoghatatlan.” (109)

Az 1885-ben épült svájci stílu-
sú nyaraló története „(…) ön-
magában teljesen jelentéktelen 
építmény és helyszín volt, és az 
is maradt, nem egy Híd a Dri-

nán, nem hömpölyög körülötte a 
nagy történelem, mégis, a maga 
szerénységében az állandóság, 
a változatlanság jelképe” . (24) A 
balatoni nyaraló története nem-
zedékek, így a posztó- és borke-
reskedő Lessner család emléke-
zetére épül, ugyanakkor közvetve 
Düren és Tapolca története is . A 
badacsonyi hegyoldal különleges 
épületei, a nyaralók történeteket 
hordoznak, amit el kell beszélni . 
Lényeges különbség, hogy „[a] 
történetmondás kényszerét ma 
már természetesen nem a heroi-
kus világ hívja életre (…) hanem 
a traumákban bővelkedő 20 . szá-
zad .”2 Ezek a történetek közvetett 
módon felteszik a kérdést: van-e 
ma egyáltalán értelme a múlttal 
törődni? A szerző többször reflek-
tál rá, hogy az értékek átmentése 
ellentétben áll a fogyasztói közép 
hozzáállásával, viselkedéskultú-
rájával vagy éppen térformálásá-
val: „Nincs jele, hogy személye-
sen fontos lenne nekik ami errefe-
lé történt .” (232)

A fenti kérdés megválaszolá-
sáért az elbeszélő bejárja a balato-
ni vidéket . Természetesen nem a 
nyaraláshoz vagy éppen a család-
hoz kapcsoló toposzokat játssza 
ki, ilyesfajta értelmezés itt szin-
te fel sem merül . Őt éppen azok 
a helyzetek és idők fogják meg, 
mikor „Az élet a Bartuska nyara-
lóban ekkor már nem volt fené-
kig tejfel” (133) – noha a nyaraló 
lehetne a megtestesülése annak az 
„egyetemes kísértés”-nek, „hogy 
megteremtsünk egy tökéletes vi-
lágot .” (166)

Ez a hely tehát nem a kikap-
csolódás színtere, itt minden a las-
sú pusztulásnak alávetett . Vajon 
meddig tart a „mindent elemésztő 
rothadás” (224) . A „génjeibe is be-
vésődött történelmi tapasztalat” 
(78) olyan alapvető dilemmák felé 
nyit, mint például hogyan befo-
lyásolja valakinek a világnézete 
a sorsát . Az oknyomozást segíti a 
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jellegzetes forrásmunka, így a Ba-
dacsonytomaj történetét feldolgo-
zó könyv, vagy éppen a családi 
képek elemzése, a korabeli újság-
cikkek tartalmának összevetése . 
Ungváry gondozza ezeket a szö-
vegeket mint a kitekintés alapjait, 
ezek mellett sorakoznak fel alap-
tapasztalatként a megaláztatások, 
elhallgatások, a gettósítás, továbbá 
az 1950-es koncepciós perek és ki-
telepítések, a javak elkobzásának 
kálváriája . A mindezt megélt nya-
raló köré szerveződő események 
kollektív történelmi katasztrófák-
ká alakulnak, a körülöttük lévő 
világ összeomlását sejtetik . Ezt az 
aspektust mélyíti el a faji kérdések, 
a nyilas uralom vagy a zsidótörvé-
nyek (1938–1939) kontextusának 
szétszálazása . A lineárisan áttekin-
tett események (pogromok, nyilas 
puccs) a félelem időszakát jelölik, 
az oroszok bejövetelének ideje, az 
újabb önkény s a demokrácia tel-
jes hiányának időszaka ugyanígy . 
Összességében tehát a balatoni 
nyaraló az emberi kiszolgáltatott-
ság alteregója, úgy is mint hely, 
úgy is mint érték: „Akiknek volt 
valamijük, azoknak a lelkét meg-
óvta a tulajdonuk .” (192)

Munkáiban Ungváry Rudolf 
részletesen foglalkozik a történel-
mi események rekonstruálásával . 
Történéseket, kínos kérdéseket 
vizsgál, meglátja a mögöttes em-
beri sorsot . (Egy bérház élménye 
1944/1945 fordulóján3 és a Hotel 
Majestic4 című írásaiban, vagy a 
Németh Gábor – Szántó T . Gábor 
– Ungváry Rudolf Idegenségtapasz-
talat és magyar zsidó identitás.5) Új 
könyvében, a Balatoni nyaralóban 
is kiemelt „[a] zsidó kérdés máig 
tartó feldolgozatlansága mint ma-
gyar társadalmi probléma”,6 ami 
egyéb 20 . századi sorsesemények-
kel egészül ki . Különleges és fele-
lősségteljes feladattal lép elő, ami-
kor vállalja azoknak a rezsimek-
nek az újraképzését, amelyeket ő 
maga is végigélt .

Weiss János éppen Kierke-
gaard és Adorno kapcsán mu-
tatott rá arra, hogy „van olyan 
»történeti cselekvés« (a filozófus 
szemlélődő pillantása), amely a 
történelem megállításához vezet, 
s amely éppen ezért a történelmen 
kívül helyezkedik el .”7 Ungváry 
új könyve is ilyen: ott állítja meg 
a történelmet, ahol „lehetségessé 
vált, ami lehetetlennek látszott” .8 
E sajátosság mellett a könyv poé-
tikai, műfaji jellemvonásai szintén 
a kívüliség alapgondolatát támo-
gatják – minthogy némiképp en-
nek képviselője maga a szerző is . 
Így lesz a szöveg társadalom- és 
történeti-földrajzi értekezés (237), 
ugyanakkor rege (a szövegben 
található megjelölés alapján) –, s 
csak érdekesség, hogy az SS „hi-
vatali célokra” igénybe vett budai 
szállodák egyikét szintén Regé-
nek hívták .9     

A kívüliség alapötlete és nar-
ratív szerveződése az irodalom 
szerves részét képezi . Itt elsősor-
ban az irodalom határterületeire 
gondolhatunk . Szirák Péter Bodor 
Ádámról szóló tanulmányában 
például egyenesen a periféria po-
étikájáról ír a nyelvi és identitás-
béli sajátosságok kapcsán . Emel-
lett ide sorolható „[a]z irodalmi 
kommunikációba való hatásos be-
lépés uralhatatlan kondicionált-
sága”10-ként számon tartott kano-
nizálás folyamata . Gilbert Edit A 
perifériáról a centrum (Világirodalmi 
áramlás a 20. század középső évtize-
deitől) című tanulmánykötetében 
éppen az ilyen definíciós kísér-
letekkel vet számot .11 A perem 
ugyanakkor és legfőképp etikai, 
ideológia dimenzió, az elkötele-
ződés és választás szimbóluma . A 
szálak összeérnek – mondaná Ung-
váry Rudolf, tömören és ironiku-
san . A fenti összefüggések ma-
gyarázzák tehát azt, hogy a króni-
kás szerepében szólal meg, mikor 
a „pusztuló emlékezet” (28) „fele-
dés elleni erőfeszítés” (6) hírnöke 
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kíván lenni, így szerkeszti meg 
azt a történelmi panorámát, ahol 
ezek a szélsőségesen határolt em-
beri léthelyzetek megjelenhettek . 

A téma sokfélesége végett kü-
lönösen érdekes a kérdés, hogy 
milyen nyelvet választ vizsgáló-
dásaihoz, miként jellemezhető a 
mű beszédpozíciója . Szembetűnő 
és sajátos az, hogy Ungváry Ru-
dolf nem törekszik a teoretikus, 
retorikus, poétikus stb . regisz-
terek kényszerű felvillantására 
vagy ezek összegzésére . Szellemi 
pozíciójának egyediségét a ven-
dégszövegek már-már provoka-
tív egyszerűsége is kiemeli, ezek 
a formai megoldások újszerűsé-
get hoznak a megszólalásba (s 
a kanonizáltság fenti kérdésére 
is visszautal ezáltal) . Elszórva 
a szövegbe, főként a klasszikus 
magyar irodalom képviselőitől 
idéz, Arany János, Petőfi Sándor 
vagy József Attila, Radnóti Miklós 
majdhogynem véletlenszerűen ki- 
ragadott szövegemlékei mellett 
megfér Borges vagy Borisz Pasz-
ternak egy-egy részlete is . Emel-
lett egyféle „narratív instancia” 
jelemzi a munkát . A szerzői jelen-
lét az ironikus kiszólásokban vá-
lik hangsúlyosabbá, ami a téma 
tagoltságát, feszültségét ellentéte-
zi . Ilyen elem például a honvágy 
nevetségessége, elhibázottsága . 
Ezzel többször találkozhatunk a 
műben: „A nyugatabbra kimene-
kült magyarok persze többen is 
visszatérnek valamilyen sajátos 
belső kényszer miatt, amely if-
jabb korukban olyannyira foglyul 
ejtette őket, hogy a külföldön el-
töltött élet sem bizonyult elegen-
dőnek megszabadulniuk tőle .” (8) 
„[A] közeli Balaton is szép volt, 
csak nem kellett az alpesi tavak-
hoz vagy a francia Riviérához ha-
sonlítani .” (15) Ugyanezt a reto-

rikát követik a Tapolca és Düren 
összehasonlítására vonatkozó 
megállapítások: „Noha Dürenhez 
képest Tapolca akkoriban minden 
városiasságot nélkülöző, sivár fé-
szek volt, ma sem hasonlítható 
össze, mondjuk, egy ugyanilyen 
lélekszámú Rajna-vidéki kisvá-
rossal .” (7) Ezek a „hatásfunkci-
ók” teszik egyedivé a szöveget, 
s némiképp lazítják a tárgyalt té-
makörök, így a hatalom koncep-
cionális vizsgálatának roppant 
terhét, amit viszont az elbeszélő 
magával hordoz: „Erre vágytam 
nagyon, a megismerésre .” (248) 
(Jelenkor, Budapest, 2019)
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Jézust vitatni vagy 
Krisztusról vallani?

Carl Braaten: A vitatott Jézus 
– Kicsoda ő?

„Számomra mindig is az volt a 
teológia tanulásának titka, hogy 
minden alkalommal megvizs-
gáljam a nagy elmék válaszait, 
amiket a vitatott kérdésekre ad-
tak, és ezeknél jobbakat keressek, 
hűen a Szentíráshoz és az egyház 
hagyományához, mindezt a ke-
resztény hitre és annak üzenetére 
vonatkoztatva a mi korunk szem-
pontjából” (22) – írja Carl Braaten 
A vitatott Jézus – Kicsoda ő? című 
művének bevezetőjében .1 E fontos 
könyvecske szerzője a rendszeres 
teológia emeritus professzora, a 
Katolikus és Evangélikus Teoló-
giai Központ (Center for Catholic 
and Evangelical Theology) társ-
alapítója, egykori igazgatóhelyet-
tese . Elkötelezett amerikai evan-
gélikus keresztény, misszionárius 
szülők gyermeke . Politikai meg-
győződéseit tekintve liberális-
nak mondja magát, ugyanakkor 
a liberális protestantizmus nagy 
bírálója . Könyvének angol erede-
tije a neves Eerdmans Kiadónál 
jelent meg 2011-ben Who is Jesus? 
Disputed Questions and Anwers 
címmel . Az alcím arra utal, amit 
Braaten a zárszóban maga is ki-
fejt: a középkori skolasztikus hit-
tudomány disputáinak módszeré-
től megihletve szedett csokorba és 
rendezett logikus rendbe néhány 
lényeges teológiai kérdést a rájuk 
adható válaszokkal együtt .

Apologetikus, hitvédelemi 
műről van tehát szó, amely ter-
mészetesen elsősorban – min-
denféle hitvédelemhez hasonlóan 
– egy kortárs eretnek mozgalom, 
a „jézuológia” álláspontjával vi-
tatkozik . A „jézuológia” szemben 
áll a hagyományos keresztény 
krisztológiákkal, amennyiben a 

történeti Jézus-kutatásból kiin-
dulva kíván eljutni az „igazi Jé-
zus”-hoz, miközben eleve kriti-
kával illeti, sőt gyanúval kezeli a 
történeti kereszténység Krisztus-
ba vetett hitét . Az ilyesfajta törek-
vésekkel Braaten már könyvének 
címével tudatosan és határozot-
tan szembefordul: nem egykor a 
történeti múltban élt Jézust („Ki 
volt Jézus?”) keresi, hanem a ke-
resztény hit és követés számára 
mindig időszerű Jézust („Kicsoda 
ő?”) .2 A történeti kutatás jelentő-
ségét nem tagadja ugyan, mégis 
óva int attól, hogy bálványt csi-
náljunk belőle .3 Kierkegaarddal 
együtt jól látja, hogy a történeti 
tanulmányok önmagukban kép-
telenek a keresztény hit megala-
pozására . Ugyanakkor rámutat 
arra, hogy a tárgyilagosnak tekin-
tett történeti módszer alkalmazá-
sa meglepő módon a különböző 
kutatóknál nagyon egyéni, szub-
jektív, egymástól akár gyökeresen 
különböző Jézus-képekhez vezet .4

Nem véletlenül szól a könyv 
első fejezete arról, mit tudhatunk 
a Názáreti Jézusról, a következő 
pedig arról, hogyan jutnak el a ke-
resztények a Jézusba vetet hitre . 
Majd pedig a szerző a harmadik-
tól a hetedik fejezetig a keresztény 
hitvallás néhány központi kérdé-
sét tárgyalja (Jézus föltámadása, 
isteni mivolta, kereszthalála és 
az egyház alapítása) . Közben az 
ötödikben sort kerít a pluralista 
teológiák lényegi kérdésére, Jézus 
és a világvallások viszonyára . A 
látszólagos kitérő korántsem vé-
letlen: az evangélium hirdetésé-
nek és a világvallások keresztény 
elismerésének feszültséggel teli 
föladata egzisztenciális értelem-
ben érinti Braatent . Olyan misszi-
onárius szülők gyermekeként lát-
ta meg a napvilágot, akik Mada-
gaszkárban vállaltak szolgálatot, 
s korai formálódását e körülmény 
alapvetően meghatározta (vö . 93) . 
Az utolsó fejezetben aztán Jézus 
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és a politika viszonyát taglalja . 
Minden fejezet végén megvitatás-
ra szánt kérdéseket találunk, ame-
lyek az anyag – akár csoportos – 
földolgozását hivatottak segíteni . 
A kötetet a további megvitatandó 
kérdéseket is ajánló rövid zárszó 
után név- és tárgymutató zárja . 

Fontos könyvről van szó, 
amelyben a mai evangélikus hit-
tudomány egyik tekintélyes kép-
viselője, nagy öregje néz szembe a 
keresztény hit válságával . Braaten 
úgy látja: korunk protestáns teoló-
giája és egyházi vallásossága foko-
zatosan behódol a korszellemnek . 
Nem véletlen, hogy az Amerikai 
Evangélikus Egyház (CLCA) szá-
mos kiváló lelkésze a közelmúlt-
ban katolikus hitre tért . Braaten 
ezért még 2005-ben nyílt levélben 
fordult egyháza és a Lutheránus 
Világszövetség akkori elnöké-
hez, (a hazánkban is megfordult) 
Mark Hansonhoz .5 E szenvedé-
lyesen józan szövegben saját egy-
házán a Szentírás és a hagyomány 
– többek között az olyan nagy 
evangélikus teológusok hagyo-
mánya, mint Nygren, Bonhoeffer, 
Pannenberg, Lindbeck – elhagyá-
sát kéri számon . Keserűen idézi 
föl az 1930-ban, Németországban 
katolizált evangélikus teológus, 
Erik Peterson szavait, melyek 
szerint a 19 . századi német pro-
testantizmusban a reformációból 
mindössze egy üres üveg illata 
maradt meg . Braaten fölismerte, 
hogy szubjektív pietista háttérből 
jövő teológus társai közül többen 
eleve a tapasztalatot részesítették 
előnyben egyházuk tanításával 
szemben, ezért könnyen a liberális 
teológia vonzáskörébe kerültek .6 
Ez utóbbi jelentős hiányossága 
azonban éppenséggel az egyház-
fogalom elhalványulása . Braaten 
azonban figyelmeztet: „Nem lehet 
személyes kapcsolatunk Jézussal 
a szentek közösségén kívül, akik-
nek tanúságtétele eredményezi az 
emberek hitét .” (57)

Ismertetőm további részében 
közelebbről két Braaten által tár-
gyalt klasszikus teológiai témát 
vizsgálok meg röviden . Különbö-
ző okokból, bár egymástól nem 
teljesen függetlenül mindkettő 
időszerű lehet hazánkban: az első 
a történeti Jézus kutatása, a másik 
pedig Jézus, illetve a keresztények 
és a politika viszonya .

A történti Jézus utáni kutatás 
problematikája szerzőnk egész 
munkássága és előttünk fekvő 
könyve szempontjából egyaránt 
meghatározó (vö . 20–22) . Braaten 
már harvardi doktorátusában 
Marthin Kählernek a történeti Jé-
zus és a bibliai Krisztus közötti 
megkülönböztetését vizsgálta .7 E 
kérdéskör hazánkban azért tűnik 
különösen lényegesnek, mivel a 
pártállami hivatalos elhallgatás, 
sőt történelemhamisítás évtize-
dei, valamint a közelmúlt aka-
dozó földolgozása után minden 
bizonnyal mi, magyarok érzéke-
nyek vagyunk a történeti igazság 
kérdésére . Legalábbis megtanul-
tunk tartani a becsapástól . Innen 
nézve a modern történetkritika 
hasznos, talán éppenséggel nél-
külözhetetlen eszköznek tűnik 
tisztánlátásunk és a józanabb 
egyéni és közöségi cselekvésünk 
érdekében . Egyszerűen szólva, 
alkalmazása abban segíthet, hogy 
tiszta vizet öntsünk a pohárba .

Jó ugyanakkor tisztában len-
nünk avval, hogy a történeti mód-
szer keresztény hitre alkalmazásá-
nak már megvan a maga története . 
E történetet Braaten nemcsak rö-
viden bemutatja, hanem egyúttal 
világossá tesz egy meglepő tényt: 
a mai Jézus-kutatók e történetet 
(tehát saját szakmájuk történetét) 
vagy nem ismerik, vagy ha isme-
rik is, egyáltalán nem tanultak be-
lőle . Ily módon a mai jézuológia 
végső soron a Felvilágosodás egy-
kori forgatókönyvét játssza újra: a 
racionalizmus szellemében eleve 
kizárja a természetfölöttit, a Bib-
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lia szakrális jellege tehát ily mó-
don kikerül a kutató látóteréből, 
a könyvek könyve pedig puszta 
emberi szöveggé válik, amelynek 
vizsgálata ettől fogva a történettu-
dományokra tartozik .8 E megkö-
zelítésben a végső valóság a szö-
veg mögötti történelmi valóság, 
az egykor volt múlt . A kezdeti 
döntésnek megfelelően Jézus pe-
dig csak emberi, történelmi sze-
mély lehet . Nem nehéz látni, hogy 
ezen az úton lehetetlen eljutni a 
hagyományos krisztológiához, a 
Krisztusról mint az Atyaistennel 
egylényegű isteni személyről szó-
ló hitvalláshoz .9 A másik alapvető 
nehézség pedig abban áll, hogy 
„[a] történelmi kutatás eredmé-
nyei sohasem bizonyosak, folyton 
kisebb-nagyobb valószínűségek-
től függenek .” (42)10 Ilyen ingatag 
talajra nem lehet a keresztény hi-
tet alapozni .

Másrészt az is egyértelmű, 
hogy a hagyományos igehirdetés 
és vallásos nyelv a Megváltást egy 
történeti személyhez, a Názáreti 
Jézushoz köti, akit Poncius Pilátus 
alatt feszítettek keresztre . Ezen 
igazságigényről a kereszténység 
önmaga elárulása nélkül le nem 
mondhat . Jézus történeti voltát, 
így a történeti kutatást is komo-
lyan kell vennünk, viszont el kell 
kerülnünk azt a felvilágosodott 
racionalizmusból származó „ál-
tudományos gőg”-öt, amelyik az 
„igazi Jézus” kizárólagos fölfe-
dezőjének képzeli magát, miköz-
ben eltekint a húsvéti hit apostoli 
hagyományától . Hitünk számára 
egyszerre kijózanító s vigasztaló 
Braaten következő megállapítása: 
„A krisztushit szempontjából a 
legbölcsebb teológus is annyit ér, 
mint egy laikus keresztény .” (45)

A másik választott témám Jé-
zus és a politika viszonya, mely 
természetesen azért fontos, mert 
vizsgálatától irányelveket vagy 
legalábbis támpontokat remélhe-
tünk saját, kortárs, keresztény po-

litikai cselekvésünk számára . Ha-
zánkban az 1989-es fordulat óta e 
kérdés megnyugtató módon alig-
ha tisztázódott . A gyakorlatban a 
régi pártállami vagy még régebbi 
félhűbéri minták és reflexek keve-
rednek a teljes semlegesség és a 
messzemenő tolerancia liberális 
elvárásaival .

Evvel kapcsolatban Braaten 
mindenekelőtt azt tisztázza, hogy 
Jézus nem volt sem forradalmár, 
ugyanakkor teljes mértékben apo-
litikusnak sem tekinthető . A Ná-
záreti egyszerre kérdőjelezte meg 
a fönnálló viszonyokat, s állt ki a 
békés magatartás mellett . Jézus Is-
ten országáról szóló örömhírével a 
totális változást hirdette, és szem-
beszállt a démoni erőkkel . Próféci-
ája szerint a jelen már láthatatlanul 
magában hordozza az eljövendőt . 
Az Isten országa kedvéért a gyö-
keres megtérést hirdette, ami szá-
mára egyúttal az abszolút szeretet 
elfogadását jelentette . Az országot 
mindenekelőtt a szegényeknek 
és kiszolgáltatottaknak, az alsóbb 
néprétegeknek kínálta föl . Egész 
életével és működésével olyan tár-
sadalmi szerepcserét készített elő 
(Mt 20,16), ami aztán tanítványai 
sok évszázados praxisának kö-
szönhetően átalakította, emberib-
bé tette világunkat .11

Ugyan Braaten nem fejti ki 
részletesen, szövegének olvasá-
sa számomra mégis azt sugallja, 
hogy jobbára haszontalan fölten-
nünk ama kérdést, vajon egy-egy 
kézzelfogható társadalmi, gazda-
sági vagy politikai ügyben milyen 
döntést hozna, mit tenne maga 
Jézus (vö . 157) . Hiszen világos, 
hogy Jézus sok helyzettel egyál-
talán soha nem találhatta szembe 
magát – így például soha nem kel-
lett neki politikai pártokra szavaz-
nia . Úgy tűnik, magatartásával a 
hozzá legközelebb állókat (saját 
rokonait, tanítványait) is gyak-
ran meglepte . Mindennek tuda-
tában aligha remélhető, hogy mi, 
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kétezer évvel Jézus után minden 
fontos esetben pontosan meg tud-
nánk határozni, mit tenne ő . Rá-
adásul, amennyiben Braatennel 
együtt az egyházi hit Krisztusát 
tartjuk szemünk előtt, akkor sok-
kal értelmesebbnek tűnik nem 
azt kérdezni saját magunktól, mit 
tenne Jézus, hanem imádságban 
fordulni a Második Isteni Sze-
mélyhez, s megkérdezni Krisztus-
tól és az Ő Lelkétől, hogy nekünk 
mit kell tennünk . A szentek kö-
zössége és tanúságtételük példája 
ugyanezt az utat sugallja .

Visszakanyarodva Braaten 
szövegéhez egy nagyon lényeges 
támpontot mégis találhatunk a 
hagyományban a keresztények és 
politika viszonyának kérdésében . 
A szerző természetesen elsősor-
ban saját amerikai kontextusából 
indul ki, ugyanakkor válaszában 
egyetemesebb keresztény (Lu-
therre és Ágostonra visszamenő) 
hagyományra támaszkodik . Két 
lényegi megkülönböztetéssel él . 
Egyrészt nem szabad azonosíta-
nunk semmilyen evilági politikai 
rendszert, államot Isten országá-
val vagy annak képviselőjével, 
az egyházzal . Másrészt az egy-
háznak egyszerre kell hirdetnie 
Isten teljes Igéjét, azaz törvényét 
és evangéliumát . A törvény er-
kölcsi-közösségi üzenete minden-
kinek, az üzleti és politikai világ-
nak is szól . Különösen válságos 
esetekben tehát szükséges a pró-
fétai szó . Ezen túl az egyháznak 
általánosságban főleg az örömhír 
tettel és szóval történő hirdetésé-
re, a szoros értelemben vett hit-
életi tevékenységre kell összpon-
tosítania: „amikor a keresztények 
ünnepélyesen összejönnek, akkor 
a kizárólagosan egyházi ügyek-
nek kell elsőbbséget élvezniük, és 
nem csak a világnak kell cirkuszt 
bemutatni” . (151) A politikában 
tehát Braaten szerint a kereszté-
nyeknek kritikusan – s egyúttal 
önkritikusan – kell részt venniük .

A leírtak tanúsítják, hogy 
Braaten kis kötete értékes munka . 
Minden igényes, a keresztény hit 
iránt komolyan érdeklődő olvasó 
számára fontos és tanulságos ol-
vasmány . A fejezeteket záró kér-
dések segítségével jól használható 
egyéni vagy csoportos földolgo-
zásra . Akkor is így van ez, ha a 
kötet szerkesztése és lektorálása 
jó néhány hiányosságról feledke-
zett meg .12 (Ford. Bellák Erzsébet, 
Hermeneutikai Kutatóközpont, Bu-
dapest, 2020)

Bakos Gergely

Jegyzetek

1 Ismertetőmben támaszkodom 
a kötet bevezető tanulmányára 
(Fabiny Tibor: Carl E. Braaten és a 
„jézuológia” klasszikus keresztény 
bírálata, 5–18) . 2 „A kutatás […] 
eleve azt feltételezi, hogy az igazi 
Jézus elveszett és meg kell talál-
ni .” (22) 3 „A történeti gondol-
kodásmód önmagában nem ké-
pes felismerni az élő Jézus meg-
váltó jelenlétét; csak a Szentlélek 
megvilágosító munkája segíthet, 
hogy a pikkelyek leessenek a sze-
münkről és mi is átélhessük Pál 
damaszkuszi élményét (ApCsel 
9,18) .” (54) 4 Vö . Gerd Theissen 
a szerző által idézett mondását: 
„A Jézus-képek sokfélesége arra 
enged következtetni, hogy azok 
valójában a szerzők önarcképei .” 
(41) 5 A levél szövegét lásd: 
https://virtueonline .org/open-
letter-bishop-mark-hanson-carl-
braaten (Utolsó letöltés: 2020 . júli-
us 8 .) 6 Friedrich Schleiermacher 
már 1799-ben A vallásról (Beszédek a 
vallást megvető művelt közönséghez) 
című művében a vallási ismeret 
alapját a megérzésben (Instinkt, 
Gefühl) vélte megtalálni . A né-
met szöveget lásd: https://www .
projekt-gutenberg .org/schleier/
religion/index .html (Utolsó letöl-
tés: 2020 . július 8 .) 7 Braaten té-
mavezetője a neves Paul Tillich 
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(1886–1965) volt, a szóban forgó 
doktori értekezés 1959-ben je-
lent meg könyv alakban . 8 „A 
modern történetkritika kutatásá-
nak tárgya maga a médium, és 
nem Isten kinyilatkoztatása mint 
olyan . A történelemkutatás ateis-
ta jellegű az isteni kinyilatkozta-
tás szempontjából .” (64) 9 Vö . 
Karl Barth idézett megállapítását: 
„Semmi értelme annak, hogy a 
történetkritikai bibliakutatás […] 
egy olyan történelmi Jézus szelle-
mét kergesse, ami az Újszövetség 
mögötti vákuumban tanyázik .” 
(27–28) 10 Vö . „[…] a történé-
szek cáfolják meg egymást, […] 
a tudományos módszer a kísér-
letek és hibák örökké tartó ismét-

lésének folyamata” . (44) 11 Vö . 
Siedentop, Larry: Inventing the 
Individual. The Origins of Western 
Liberalism, Penguin Books, London, 
2015 . 12 A borító és a címoldal 
fölirata eltér egymástól, a magyar-
talan fordításon helyenként átüt az 
angol (pl . „partizánpolitika” párt-
politika helyett [153]), a Zárszóban 
(159) több fölös írásjel benne ma-
radt, a teológiai-vallási fogalmak 
fordítása esetlen és pontatlan (An-
zelm Cur Deus homo című könyve 
talán nem a „vezeklésről”, hanem 
az elégtételről szól [115]; „bálvá-
nyozás” bálványimádás helyett 
[81]; „tanács” zsinat helyett [80]; 
az ipsissima verba nem „a legrégibb 
szavak”-at jelenti [44]) stb .

Néhány szerzőnkről

Uri Asaf – vegyész, író és képzőművész . Önálló kötetei: Életet adó betűk, Buda-
pest, Scolar, 2019; A rózsa türelme, Scolar, Budapest, 2018; Kafka képekben, Új 
Forrás Könyvek, Gerecse, 2017; Kafka képekben (héber nyelven: Kafka bitmunot) 
transl: Rami Saari, Carmel Publishing House, Jerusalem, 2019 . Fontosabb for-
dításai: Zohár a Teremtés Könyvéről, Atlantisz, Budapest, 2014; Salomon Mai-
mon: Életem története (Rácz Péterrel), Kalligram, Budapest, 2015 .

Balázs Gábor – Izraelben, a Bar Ilan Egyetemen doktorált zsidó filozófia sza-
kon, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem docense és rabbiszakának 
szakfelelőse .

Balogh László Levente – a Debreceni Egyetem Politikatudományi Tanszékének 
docense . Fő kutatási területei: 20 . századi politikai gondolkodás, emlékezet-
politika, politika és vallás kapcsolata . 

Bernáth László – jelenleg az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Filozófiai Intézeté-
nek és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófia Intézetének tudomá-
nyos munkatársa, továbbá óraadó tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Filozófia Tanszékén . Fő kutatási területei a morális felelősség, a szabad aka-
rat és a filozófiai véleménykülönbségek problémái .

Deák Dániel – egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem .
György Péter – egyetemi tanár, 1979 óta tanít az ELTE Esztétika Tanszékén, illet-

ve Művészetelméleti és Médikutatási Intézetében . Több könyvet írt esztétikai, 
művészetelméleti határterületekről . Sokat foglalkozik múzeumokkal, illetve 
épített terek rendjével . Itt közölt esszéje a múzeum és templomépítészet közti 
összefüggésekkel foglalkozó hosszabb írás részlete, amely a szó szoros értel-
mében – ám részben tudomásul sem vett –, kánonok alatti kisvárosi kül- és 
beltéri közösségi terekről szól: templomokról, múzeumokról, emlékházakról, 
könyvtárakról, művelődési házakról, kiállítóhelyiségekről, parkokról, köztéri 
szobrokról, emlékművekről, temetőkről, illetve azok összefüggéseiről . A szö-
veg mellett a fotográfiáknak kulcsszerepe lesz a tervezett könyvben .

Komálovics Zoltán – költő, kritikus, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára . 
Rendszeresen publikál irodalmi folyóiratokban . Legutóbbi kötete: A harma-
dik (versek, 2015) .

Papp Máté – esztéta, kritikus, esszéíró . Az Új Forrás vers-, illetve versrovatának 
szerkesztője . A Credo című folyóirat irodalmi rovatszerkesztője .

Vladár Gábor – református lelkipásztor, egyetemi tanár, a Pápai Református 
Teológiai Akadémia Biblikus Intézetének tanára .
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Az örök életre vezető út

…siessünk és csak azt tegyük, ami örökre a javunkra válik

„Siessetek, míg tiétek az élet vi-
lágossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket!” (RB 
Prol . 13) . Már felfigyeltünk arra, hogy úgy tűnik, Szent Benedek 
szereti a futás képét használni, amikor arról van szó, hogy lelke-
sen teljesítjük a feladatot . Szent Ágoston híres mondata: Cantare 
amantis est. (Aki szeret, énekel .) Talán ugyanígy mondhatjuk: 
Currere amantis est. (Aki szeret, fut .) Elképzelhetetlen, hogy Ró-
meó fáradtan vonszolja magát Verona utcáin Júlia erkélyéig; a 
futás jellemzi azt, aki szeret, azt, aki vágyakozik . Szent Benedek 
azt akarja, hogy így járjuk az utat, amely az örök életre vezet .

Feltételezem, hogy mindnyájunknak vannak rossz napjai, 
amikor minden, amit kérnek tőlünk, elviselhetetlen tehernek tű-
nik . De még ezen túl is, azzal az örökséggel, hogy Isten önki-
nyilatkoztatása mint Törvény jelenik meg, a bőségesebb életre 
vezető eszközök szinte csak ránk rakott kötelességekként vannak 
megfogalmazva . Az a gond ezzel a megközelítéssel, hogy min-
den kötelezettség vele egyenértékű ellenállást vált ki . Minden 
kötelező dolog alól megpróbálunk kibújni, mert úgy érezzük, 
akadályozza önkifejezésünk szabadságát; utálunk arra gondolni, 
hogy nem a magunk kedvére tevékenykedhetünk . Ha beleesünk 
abba a csapdába, hogy a szerzeteséletet vagy a lelkiéletet külső 
parancsok sorának érzékeljük – törvényeknek, szabályoknak és 
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kötelezettségeknek –, szinte biztos, hogy elegünk lesz belőlük, 
még ha a tudatos szinten meg is vagyunk győződve értékükről .

Igen, Szent Benedek szabályzatot írt; törvényt fektetett le . Vi-
szont ha nem leszünk képesek túlnézni a szöveg előírás jellegén, 
valószínűleg megpróbálunk a lehető legkevesebbet teljesíteni be-
lőle . Ha azt érezzük, hogy minden kötelezettség a spontaneitá-
sunkat fenyegeti, nem valószínű, hogy futni fogunk azon az úton, 
amelyet Szent Benedek elénk tár . Legjobb esetben is panaszkod-
va, talán magunkat vonszolva, pusztán akaraterőnk segítségével 
vagy megbecsültségünk elvesztésétől félve járjuk az utat . Lehet, 
hogy leülünk az út szélén, és csodálkozunk, hogy miért nem ha-
ladunk előre . Vagy pedig keresünk egy másik ösvényt, amely ke-
vésbé nehéznek látszik, vagy pedig egészen egyszerűen építünk 
magunknak egy kényelmeset . Szent Benedek nem avatkozik bele 
szabadságunkba . Egyszerűen irányt mutat nekünk, hogyan jut-
hatunk el arra a helyre, ahova igyekszünk . Minden azzal a kitű-
zött céllal van kapcsolatban, amelyet korábban fogalmazott meg 
a Prológusban: „Ha igazi és örök életet akarsz” (RB Prol . 17), és 
„ha jó napokat kívánsz látni” (RB Prol . 15), ezen az úton haladva 
valósíthatod meg álmodat . Ha nem ez a célkitűzésed és másik 
utat választasz, kövesd azt: „szabadon távozhatsz” (RB 58,10), 
mondja később Szent Benedek a novíciusnak .

Ha azonban ez a te utad, miért nem futsz rajta bizalommal 
és örömmel? Kétségkívül ez könnyebb az út későbbi szakaszán, 
mint az elején . Szent Benedek néhány versben beszél az út kez-
deti nehézségeiről . A valóság az, ha valóban felfedeztük hiva-
tásunkat, ha ez az út Isten terve a számunkra, végtelenül hálás-
nak kéne lennünk, hogy nem vagyunk arra kárhoztatva, hogy a 
sötétben bolyongva keressük az ösvényt, saját kevéske erőnkre 
hagyatkozva és végül nem jutva sehova . Boldogok, akik gyorsan 
felfedezik útjukat és kitartanak rajta; akadálytalanul fognak ha-
ladni . Ahogy Szent Anzelm írja egyik levelében: „Boldogok, akik 
találtak egy helyet, ahol egész életüket tölthetik, nem kényszer-
ből, hanem örömmel, és anélkül, hogy egyik helyről a másikra 
kellene költözniük .” (Ep. 37)



Gyakran észrevettük: Szent Benedek a Prológusban arra pró-
bál ösztönözni, hogy lelkesen és a szív örömével járjuk azt az 
utat, amelyet mutat nekünk . Nem azért, mintha a szerzetesélet 
mindig örömteli lenne – hiszen tudjuk, hogy nem az –, hanem 
mert így találhatjuk meg lakóhelyünket a mennyek országá-
ban . Ez azt jelenti, hogy a monasztikus élet csak eszkatologikus 
szövegösszefüggésben nyer értelmet . Amikor a monasztikus 
élet sajátos tulajdonságáról elmélkedik, Clairvaux-i Szent Ber-
nát (Apologia 1) az 1Kor 15,19-et ajánlja olvasásra: „Ha kizáró-
lag erre az életre való tekintettel helyeztük reményünket Krisz-
tusba, akkor szánalmasabbak vagyunk minden embernél .” Ha 
nincs túlvilági élet, nincs értelme aggódni jelenlegi életmódunk 
miatt . Akkor mi is elmondhatjuk azt a rigmust, amelyet Szent Pál 
néhány mondattal később idéz: „együnk-igyunk, hiszen holnap 
úgyis meghalunk” (1Kor 15,32 és Iz 22,13) .

A monasztikus életnek csak az örökkévalóság szövegössze-
függésében van értelme . Ez általánosságban vonatkozik a ke-
resztény életre is . Anélkül, hogy hinnénk a túlvilági életben, és 
bíznánk, hogy megtaláltuk az odavezető utat, nincs értelme a ke-
resztény tanítványság útján járni . A II . Vatikáni Zsinat egyházzal 
foglalkozó konstitúciójának, a Lumen Gentiumnak a 7 . fejezete 
ezt a címet viseli: A zarándokegyház eszkatológikus jellegéről és egye-
süléséről a mennyei egyházzal . Az egyháznak sincs értelme, ha nem 
az a jármű, amely a mennybe szállít bennünket . Egy busszal kap-
csolatban a legfontosabb információ az a felirat, amely azt mu-
tatja, mi a végállomás . A busz színe és üléseinek kényelme tel-
jesen lényegtelen, ha a busz nem oda visz minket, ahova menni 
akarunk . Így van ez az egyházzal is . A zarándokegyház mozgás-
ban lévő testület: úton van . Hova tart? Úton van a menny felé . A 
célállomástól kapja sajátosságát és identitását . Amikor hívőként 
a mennyre vágyakozunk, nemcsak úton vagyunk a menny felé, 
hanem valamiképpen elővételezve már ott is vagyunk . Ahogy 
Szent Pál mondja: „A mennynek vagyunk polgárai .” (Fil 3,20)

A monasztikus élet utazás a menny felé; kellemetlenségeit 
bőven kárpótolja a remény, hogy mi vár ránk az utazás végén . 
Ebből a reményből erőt merítve gyorsabbra fogjuk lépteinket . 
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Ahhoz, hogy buzgón siessünk azon az úton, amely az örök élet-
re vezet, mindenekelőtt erősen kell hinnünk, hogy van örök élet; 
hinnünk kell, hogy ez az élet itt a földön, amely olyan valóságos 
és értékes, csak létezésünk első szakasza . Hisszük, hogy ez az 
élet véget ér, a halál után ítélet vár ránk, majd a halálból való fel-
támadás, és végül az örök élet . Ez a hit erősítette meg a vértanú-
kat, és ez a remény ad erőt a szerzeteseknek, hogy életük végéig 
kitartsanak a szerzetesség útján .
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Michael Casey
(Szita Bánk fordítása)



NAPLÓ

Pünkösd napján (május 31-én), nyolc hét után, korlátozásokkal 
ugyan, de először vehettek részt személyesen is a hívek a Ba-
zilikában az ünnepi konventmisén . Az elmúlt hetekben az 
online közvetítéseken több tízezren követték figyelemmel a 
szertartásokat a virtuális világban . A közvetítések egy ideig 
még folytatódtak . A liturgiát Cirill főapát úr vezette, aki a 
Lélek által a tanítványokban végbe vitt változásról beszélt . 
Az evangéliumban bocsánatról és kiengesztelődésről volt szó. Jézus 
küldetésének a lényegét kötötte még egyszer a lelkükre. Ez pedig így 
szól: vedd a bocsánat lelkét, engesztelődj ki, szeresd Istent, szeresd 
testvéredet mint önmagadat és szeresd ellenségedet. Itt keresendő 
minden keresztény hivatás, a mi szerzetesi hivatásunk lényege is. 
Amint elkezded saját szívedben a kiengesztelődést, félelmed börtön-
falán máris egy rés támad…

A Pannonhalmi Főapátság Vendégségben témájú évadának idő-
szaki fotókiállítása a Főmonostori kiállítótérben a korona-
vírus-járvány miatt már nem tudott megnyitni márciusban, 
csak május végén . Vendéglátó és vendég egymásra utalva, 
egymással közösen kell kialakítsák azt a légkört, amelyben 
kölcsönösen gazdagodni tudnak, amelyben a vendégség 
többé válhat, mint a részek összege . A kiállító négy kortárs 
fotográfus az egyház és a mindennapok találkozási felületét vizs-
gálja, ahol a vallásos és a profán létünk felületei érintkeznek . 
A 21 . századi életvitelünkből sok tekintetben következő kö-
zönyt és elunt, jelentés nélküli rutinokat találnak-e, vagy lét-
rejön valamilyen kölcsönhatás, akár feszültség, akár katarzis . 
Az alkotók: Németh Sz . Péter, Stiller Ákos, Szombat Éva és 
Zellei Boglárka Éva; a kurátor: Virágvölgyi István . Ezzel pár-
huzamban a Főapátsági Könyvtárban Adoro te devote… cím-



mel nyílt időszaki kiállítás, amelynek kurátora Ásványi Ilona 
könyvtárigazgató volt . A kiállítás a muzeális könyvgyűjte-
mény egyes kötetei segítségével az Eucharisztia ószövetségi 
előképeit, az utolsó vacsora eseményeit és a különböző korok 
Oltáriszentség-tiszteletének megnyilvánulásait mutatja be . E 
tisztelet során a hívő ember sajátos utat jár be a termékeny 
egyedülléten, csenden, imádságon át a titokzatos Jelenlét áhí-
tatos távolságtartó imádásától a vendégségig, amelyben maga az 
Úr a vendéglátó .

Pünkösd mindent megújító ünnepe után, június 4-én elérkezünk 
nemzeti tragédiánk, Trianon századik évfordulójához . Hisz-
szük, hogy a sebeinket begyógyítani, a reményünket növel-
ni, a fájdalmunkat enyhíteni és mindent egységbe összefogni: 
erre egyedül Isten Szentlelke képes . Ezért közös imádságot 
készítettünk elő erre a szomorú napra . A szokásos esti imát 
Simó Gáspár atya, a csíkszeredai testvériskolánk iskolalelké-
sze tartotta, a Miatyánk előimádkozására pedig határontúli 
diákjainkat kértük meg (akik tizenhatan vannak) . Ugyancsak 
az esti ima keretében kezdte meg a bencés közösségünkben a 
jelölt-idejét Tóth Donát volt diákunk . 12-én volt az utolsó esti 
imaközvetítés . 89 darab ilyen eseményre került sor az elmúlt 
3 hónapban .

Az idei rendkívüli iskolai év befejezéseként 11–12-én voltak 
a hittan szóbeli érettségik (a két végzős osztályban össze-
sen harmincan választották ezt ötödik érettségi tárgyként) . 
Rendhagyó juniálist szerevezett gimnáziumunk Diákönkor-
mányzata 12-én, pénteken . Idén az online térbe költözött a 
program . A diákok a legnépszerűbb számítógépes stratégi-
ai játékokban mérhették össze tudásukat . Az tanévzárót pe-
dig délután az interneten követhették, ahol Juhász-Laczik 
Albin atya beszédében egy angol közmondást idézve utalt a 
vírushelyzetre: „Háborgó vizek szülik a jó tengerészt.” S ahogy 
hozzátette, most háborgó vizek voltak . Az igazgató kifejtette: 
arra a legbüszkébb, hogy a krízisben is kitartottak és együtt 
tudtak maradni a tanárok és a diákok is . Ezt követően, va-
sárnap a Bazilikában a Te Deum hálaadó szentmiséje zárta 
az évet, amit mindenki az interneten követhetett . A rendkí-
vüli körülmények ellenére idén is szép eredményekkel feje-
ződött be az iskolai év . Dejcsics Konrád atya, a gimnázium 
érettségiző búcsúzó osztályának egyik prefektusa személyes 
hangon így emlékezett vissza: Rendkívüli ballagás volt a 2020-
as pannonhalmi. A tanárok álltak sorfalat a gimnázium folyosó-
ján. A hetven elballagó diák lépte visszhangzott a monostor üres 
udvarán, kongott a torony előtti téren, ott, ahol máskor háromszáz 
pannonhalmi diák áll és búcsúzik. Rendkívüli ballagás volt. Min-
den távolság, minden gesztus, minden szó és minden könnycsepp 
sokszorosára nagyítódott. Minden távolság ellenére rendkívül kö-
zel voltak a szülők, diáktársak és rokonok, akik a közvetítést nézték. 
Soha nem láttuk ennyire világosan, mennyire hozzátartoznak ők a 
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mi családunkhoz. Soha nem láttam még ennyire élesen, mit jelent 
egymásnak diák és diák, tanár és diák, diák és Pannonhalma. Soha 
nem láttam még ennyire élesen, mit jelent kilépni a bazilika bronz-
kapuján az Ó- és az Újszövetség történeteit, a Szent Hegy múltját 
és jelenét ábrázoló domborművek között. Sosem láttam ennyire éle-
sen, miként mutat utat a húsvéti gyertya védettség és világ, szent 
hegy és élettel teli völgy, múlt és jövő között. Sohasem mutatott rá 
még búcsúzó diák ennyire világosan, hogy mennyire hisz a jövőben: 
ott majd valamelyikünk, aki lesz elég bátor, megtöri a csendet. „Fel-
vettek?” Tíz lépés némán. „Igen.” Húsz lépés némán. „Gratulálok.” 
A mindennapok apró erőfeszítései mellett szép sikerek is szü-
lettek Pannonhalmi Gimnáziumunk diákjainak és tanárainak 
eredményes munkájából . Az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny döntőin többen is kiemelkedően szerepeltek . 
Bertalan Domonkos (12 . B) történelemből 11 . helyezést ért el 
(tanárai: Certán Judit, Juhász-Laczik Albin és Schilde René); 
Horváth Dávid (11 . B) angol nyelvből 19 . lett (tanára: Török 
Júlia); filozófiából Lukács Bálint (12 . B) 13 ., Kozek Ármin (11 . 
A) 20 ., Bodnár László (12 . B) 21 ., Bódy Ágoston (11 . A) 27 . lett 
(tanáruk: Rochlitz Kyra); Koleszár Csoma (11 . B) fizikából 10 . 
helyezést ért el (tanára: Hirka Antal); Vida Álmos (11 . A) bio-
lógiából 18 . lett (tanára: Csanaki Szabolcs); Leveles Péter (12 . 
B) 28 . lett (tanára: Erdőssy István) .

Ünnepi szentmisét tartottak június 28-án a bakonypéterdi temp-
lom felszentelésének 200. évfordulója alkalmából . Cirill fő-
apát úr, a liturgia főcelebránsa kiemelte, hogy ez a templom a 
múlt tanúja, a gyökereinket jelenti, majd a múltat felidézve meg-
emlékezett a németajkú telepesekről, akik a törökök kiűzése 
után jöttek ide; másrészt a második világháború utáni lakos-
ságcsere következtében betelepített felvidékiekre, akik nem 
önként választották ezt a helyet . A jelenlévők mind a két nép 
leszármazottai . Végül figyelmeztetett, hogy nem elég emlé-
kezni őseink hitére, hanem a mi megújulásunkra van szükség 
a Szentlélekben: Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk .

A nyár folyamán a főapátság és a gimnázium számos prog-
ramnak adott otthont. A szokásos (ötévenként sorra kerü-
lő) érettségi találkozók között kiemelt módon emlékeztünk 
meg az ötven, hatvan és hatvanöt éve érettségizett osztályokról. A 
különböző helyszíneken sokféle program szerepelt a nyári 
estéken: Pannonhalmi Jazz-terasz-ok, Viator Jazz-vacsorák.

A Levendulanapokra június 26-a és július 4-e között került sor . 
Ennek keretében sokféle program szerepelt (szedd magad le-
vendulaszüret, kézműves foglalkozások, előadások a gyógy-
növényekkel és levendulával kapcsolatban, gyógyászati 
hagyományok, meglepő ízek, illatok és a lilába borult táj, 
látvány-lepárlálás és illóolaj-készítés), esténként koncertek 
(Meggie és Epizód-zenekar, Karácsony János, Kollányi Zsu-
zsi, Heincz Gábor és Jász András) .
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Állami támogatással, a Magyarországi Szerzetesiroda szervezé-
sében első alkalommal indultak Zarándoktáborok Tihanyból 
Bakonybélen át Pannonhalmára . A program keretében össze-
sen 18 csoport érkezett hozzánk június 23-a és augusztus 5-e 
között . A résztvevők felsős és középiskolás fiatalok voltak, 
12–25 fős csoportokban . A három monostorban a bencés spi-
ritualitással is megismerkedhettek . Nálunk egy éjszakát és a 
másnap délelőttöt töltötték, itt ért véget a zarándoklatuk . A 
Bazilikában az érkezőket az itteni bencés házigazda fogadta 
egy rövid szertartással, majd másnap – a csoportokkal egyez-
tetve – vagy egy a zarándoklatot lezáró beszélgetést vezetett, 
vagy egy monostori sétán beszélgetett, mesélt nekik, és prog-
ramot ajánlott a délelőtt fennmaradó részére .

Szent Benedek ünnepén, 11-én idén is Tihanyban zárult – ugyan 
kisebb létszámmal – a Győrből induló, és gyalogosan Pannon-
halmát és Bakonybélt is érintő bencés zarándoklat, amelyen 
részt vett Cirill főapát úr is . Pannonhalmán hagyományosan 
ez az ünnep oblátus/obláta testvéreink fogadalmának napja 
is . Idén a járványveszély miatt előtte nem került sor az ilyen-
kor szokásos lelkigyakorlatra . A homíliát Szalóky Albert 
atya tartotta .

A bor, az ásványvíz, valamint a gyógynövények felhasználásá-
val készült kisüzemi termékek nyomán a sörfőzéssel ismét 
egy évszázados hagyományokkal bíró vállalkozás modern 
formában való újraélesztésére vállalkozott a Pannonhalmi 
Főapátság . Az európai sörkultúrát, a sör megkedveltetését a 
középkortól kezdve a kolostorok sörfőzdéinek munkája ala-
pozta meg . A Főapátság levéltárának dokumentumai a 11 . 
századra visszamenően őrzik az apátsági uradalomban ké-
szülő sörök emlékét és a sörfőzőknek adott jogosítványok 
pontos leírását . Cirill főapát úr áldotta meg a létesítményt 
18-án a szomszédos Ravazdon „a lélek egészségére” . Az ün-
nepségen jelen volt Cseresnyés Péter államtitkár, aki szerint 
a Főapátság képes betölteni ma azt a szerepet, amit a ben-
cések a történelem során képviseltek . A megáldást követően 
Tihanyi Fülöp, egykori diákunk, a sörfőzde sörfőzőmestere 
mutatta be a sajtó képviselőinek a létesítményt . A géppark 
magyar gyártmányú főzőberendezései a legkorszerűbb tech-
nológia alkalmazását teszik lehetővé, a sör minőségének ga-
ranciája a belga apátságokban használt kiváló alapanyag .

Dejcsics Konrád atya vezetésével július 20-tól 23-ig 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-
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lozsmán való részvétellel töltötték a résztvevők a monostor-
ban .

Az érdeklődők nagy száma miatt július folyamán idén is két al-
kalommal (13–16 . és 27–30 . között) lehetőséget adtunk arra 
a lelkigyakorlatra, ahol a résztvevők a csend és az imádság 
kapcsolatát tapasztalhatták meg . A kurzus ideje alatt meditá-
ciók, közös beszélgetések, 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 pszichiá-
ter voltak . Már inkább a fesztiválhoz kapcsolódott az egyna-
pos csendvendégség augusztus 21-én: Csend – amikor befelé 
figyelhetünk, amikor nem vár tőlünk senki választ, amikor 
nem kell készenlétben lennünk; Vendégség – amikor megaján-
dékozottak vagyunk, amikor érezzük, hogy ránk figyelnek és 
fontosak vagyunk, amikor új benyomásokat, gondolatokat 
kaphatunk .

Július végén (27-től) idén is Szóképek címmel Tanulmányi Napo-
kat tartottunk a gimnázium dísztermében felvidéki magyar 
egyházi közösségek vezetőinek, hitoktatóinak . A rendezvény 
szervezője Török Csaba, Oláh Miklós és Pintér Ambrus ben-
cés atya . A képzés során a résztvevők öt jelentős filmet tekin-
tettek meg, (közöttük Mű szerző nélkül, Ne hagyj nyomot, Cor-
pus Cristi, Mephisto), s mindegyik után közös filmelemzésre 
került sor .

Fehérváry Jákó atya július közepétől átvette a Sapientia Szerzete-
si Hittudomány Főiskola rektori szolgálatát . A főiskola célja: A 
mi küldetésünk, hogy felkészítsünk a küldetésedre. Arra törekszünk, 
hogy a hallgatóink fejlődjenek a hitükben, tudásukban, hitérzékükben.

A magyar bencés szerzetesi hagyományunkban Urunk színe-
változása ünnepe, augusztus 6-a fontos szerepet tölt be, sok 
testvér beöltözése, fogadalma történt ezen a napon . Idén a 
reggeli laudesben ketten tettek egyszerű fogadalmat a novi-
ciátus letelte után: Kovács Benedek atya és Rajta Emmánuel 
testvér . Cirill főapát úr és a testvérek közösségének jelenlé-
tében a konventmise keretében Biriszló Lőrinc testvér örök-
re elkötelezte magát Istennek . Lőrinc testvér itt érettségizett, 
majd az ELTE-n történelem–latin szakos diplomát szerzett, 
és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán fejezi be a 
teológiai tanulmányait . Az isteni hang, amely megtapasztalható 
valósággá válik az apát, a testvérek és minden felebarát hangja által, 
megszólítja, formálja és alakítja a szerzetest, aki belépése kezdetétől 
arra vállalkozott, hogy őt keresse . Cirill főapát úr homíliájában 
ennek a keresésnek a mozzanatait elevenítette fel: Az előző 
évek során Téged is kísért az Úristen megerősítő szeretetével. Te is 
azért juthattál el idáig, hogy most véglegesen, örökre elköteleződj kö-
zöttünk az Isten mellett, mert megtapasztaltad, hogy Isten itt tért 
be az életedbe; itt erősített meg újra és újra, azon a tapintatos, 
gyöngéd és leleményes módon, amelyre csak ő képes.
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Michel Aupetit párizsi érsek vezetésével 7-én ötfős küldöttség ér-
kezett a főapátságba, hogy megtekintse a nyolc éve felújított 
Bazilikát, és ezáltal inspirációkat nyerjen a tavaly áprilisi tűz-
vészben súlyosan megrongálódott Notre-Dame belső újjáépí-
téséhez . Olyan történelmi, főleg középkori templomokat ke-
restek fel utazásuk során, amelyeket valamilyen jól átgondolt 
liturgikus koncepció szerint újítottak fel nemrégiben . Elkísér-
ték az érseket azok is, akik a Notre-Dame felújításának liturgi-
kus vonatkozásaiért felelősek . Részt vettek a közös zsolozsmán 
és szentmisén is (ahol az érsek atya volt a főcelebráns) . A közös 
ebéd után Cirill főapát úr és a Bazilika rekonstrukcióját koor-
dináló műhely három tagja, Fehérváry Jákó, Dejcsics Konrád 
atya és Szita Bánk testvér a felújítás mikéntjéről beszéltek . Úgy 
érezték, a vendégek értik azt a koncepciót, aminek a mentén a temp-
lombelsőt, a liturgikus teret felújítottuk .

Másnap konvent-kiránduláson vettek részt a bencés közösség 
tagjai . Idén néhány, a főapátság környezetében élő egyéni 
kistermelőt látogattunk meg: a pannonhalmi termelői piac 
szervezőjének otthonát, munkakörnyezetét, majd egy he-
lyi méhészetet . Ezt követően Pér határában egy strucc- és 
fürjfarm érdekességeivel, utána Nyúlon a Bognár Kerté-
szet gondjaival és szépségével ismerkedtünk meg . Befeje-
zésképpen a nyúli Hangyál Pincészet borait kóstoltuk meg . 
A Bazilikában hálát adtunk dr. Nyiredy Maurus atya hatvan-
éves papi szolgálatáért . Az ő szentelése 1960-ban (több, a sze-
mináriumból politikai okból eltávolított társával együtt) egy 
magánlakásban történt, később lépett be a bencés közösségbe, 
ahol teológiai tanárként és lelkipásztorként munkálkodott, je-
lenleg Tihanyban él . Ezt követően délután Szalóky Albert ben-
cés plébános atya meghívását követve a győrszentiváni temp-
lomban imádkoztuk el a Vesperást, majd a plébánia udvarában 
grilleztünk . Ezek voltak a közösségi felüdülés alkalmai .

Az idei világjárvány radikálisan átrendezte megszokott rutinja-
inkat, így egyházi életünket és az eucharisztia ünneplését is . 
Az egyházi együttlétek kényszerű szüneteltetése rávilágított, 
milyen nagy érték ez a szentségi cselekmény, amit az Egy-
ház mindaddig ünnepel, amíg el nem jön a végső beteljese-
dés ideje, a Bárány menyegzős lakomája . Az érintkezés kor-
látozottsága nagy kreativitást szabadított fel az online térben, 
ugyanakkor számos kérdéssel is szembesített bennünket . Pó-
tolhatja-e az internetes közvetítés vagy a család otthon elvég-
zett imádsága az egyházi szertartásokat? Megőrizhetők-e jár-
vány idején azok a testileg érzékelhető jelek és rítusok, amik 
évezredek óta közvetítik Jézus Krisztus jelenlétét? Hogyan 
kapcsolódjunk hozzá, aki egykor emberré lett, meghalt és fel-
támadt, aki hiányában ma is jelen van közöttünk, és aki egy-
szer majd mennyei lakomájának asztalához hív bennünket? 
Augusztus közepén múlt, jelen és jövő, járvány és újrakezdés, 
halál és feltámadás, hiány és jelenlét, megosztottság és egy-
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ség azok a hívószavak, amelyek segítségével elmélyültünk az 
eucharisztia misztériumában . Hangsúlyosan foglalkoztunk 
a „Cena Agni” online Liturgikus Tanulmányi Napok kereté-
ben (augusztus 10–12 . között) azzal is, mivel gazdagít, milyen 
kérdéseket vet fel az egyes keresztény felekezetek eucharisz-
tikus hagyományában való vendégség, vagyis a Kongresszus 
és az Úrvacsora éve kapcsán gyakorolt ökumenikus párbe-
széd . A résztvevők (a részvételi díj befizetése nyomán) egy az 
idei képzés tematikájához illeszkedő könyvcsomagot kaptak 
(Gerhard Lohfink: Végül a semmi?, Gérecz Imre: Tevékeny je-
lenlét, Pannonhalmi Szemle 2020/2 .) . Hat előadás hangzott el 
(Hafenscher Károly, a MEE Zsinatának lelkészi elnöke: Jár-
vány az Úrvacsora évében, Bakos Gergely OSB: Utánzás, áldo-
zat, hálaadás. Az áldozat antropológiájától az Eucharisztia teológi-
ájáig – René Girard mimetikus elméletéről, Fehérváry Jákó OSB: 
Hiány és jelenlét – Emmausz misztériuma, Gérecz Imre OSB: 
Ami megosztható és aki Oszthatatlan – a lelki áldozásról, Hirka 
Antal OSB: Az eucharisztia időbeliségének elemzése, Kisnémet 
Fülöp OSB: A II. Vatikáni Zsinat eucharisztikus egyháztana) . Es-
ténként online beszélgetések és műhelyfoglalkozások szere-
peltek a programban: az Eucharisztia és az Egyház online teré-
ről Fabiny Katalin, Csiszár Klára, Görföl Tibor és Dejcsics 
Konrád OSB beszélgetésének folytatása; égi-földi kenyér és 
vándorlásunk társa beszélgetés két himnusz mentén az Eucha-
risztiáról (műhelyvezető: Dejcsics Konrád OSB); a Tevékeny 
jelenlét című lelkiségi füzet közös olvasása (műhelyvezető: 
Gérecz Imre OSB és Biriszló Lőrinc OSB) . A résztvevők on-
line kapcsolódhattak a szerzetesközösség napi liturgiájához .

Nagyboldogasszony ünnepén, 15-én Várszegi Asztrik püspök, 
emeritus főapát szentelte pappá Koczka Géza Dávid testvért . 
A liturgia elején az egybegyűlteket Cirill főapát úr köszön-
tötte . Mint mondta, mindannyiunk életében ott van az Úristen 
hívó szava, és az ő hívása ígéret. A hitből fakadó keresztény élet, a 
beteljesedő élet ígérete, a boldogságunk garanciája . A papszente-
lést pedig ebből a hitből fakadó keresztény életet megerősítő alka-
lomnak nevezte . Asztrik püspök atya ünnepi prédikációjában 
ajándékként beszélt arról az érzékenységről, amely Dávid testvér 
sajátja, és amely képessé teszi ismerni és befogadni Istent . Hozzá 
intézett szavaiban kérte, éljen és szolgáljon úgy, hogy nem felejti: 
Jézus Krisztusban Istennek az emberek iránti érzékenysége, jósága, 
szeretete lett emberré . Az ünnep délutánján a hagyományokat 
őrizve gyógynövényáldást tartottunk a gyógynövénykert-
ben, ahol a Pannonhalmára látogatók megismerkedhettek a 
monostori gyógynövénykultúrával is .

A Szent István alapította Pannonhalmi Főapátság a szent király 
ünnepén hagyományosan kitárta kapuit az érdeklődők előtt . 
Az idei esztendő azonban nem a megszokott rutinok mentén 
zajlott . Rengetegen érkeztek most is az ezeréves falak közé . 
Talán kerestek valamit. Megnyugvást, válaszokat, bizonyosságot. 
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Most még inkább érdemes előhívni a közös múltból a bátorító pél-
dákat és gondolatokat . Cirill főapát úr éppen ezért ezen a na-
pon, illetve egy különleges, az év többi napján nem látogat-
ható helyszínen, a Kerengő udvarán Kara Ákossal, a térség 
országgyűlési képviselőjével együtt idézte meg Szent István 
nekünk szóló üzenetét . Tudjuk, hogy Pannonhalmát az otthona-
ként szerette, családjával rendszeres látogatója lett. Korának küz-
delmei közepette maradt hívő ember, gondoskodó családapa, győztes 
hadvezér és hiteles politikus. A mi korunk nagyon hasonlít ahhoz, 
ami ezer évvel ezelőtt volt. István útját követve lépten-nyomon azt 
látjuk, hogy az ezredévnyi távolságban sokkal több az, ami össze-
köt, mint ami szétválaszt. Szent István Krisztusra, az evangélium 
sziklájára építve kezdte meg ennek az országnak az építését, amikor 
népét a hitből forrásozó, teljesebb emberibb élet eszményére tanítot-
ta – emelte ki a főapát . – Őt ünnepelni ma azt jelenti számunkra, 
hogy minden tőlünk telhetőt vállalunk egy tisztább, jobb, emberibb 
életért, egy igazabb társadalomért hazánkban. Önző érdekeken felül-
emelkedve építsünk házat, hazát, családot, közösséget, országot. A 
ma egyházának és államának is így lehet ő példát mutató szentje és 
államférfija . A világ sokat változott és változik, de vannak örök 
értékek, amelyekhez ragaszkodnunk kell – mondta ünnepi 
beszédében Kara Ákos . A nyilatkozat végén Cirill főapát úr 
mutatta be Szent István csontereklyéjét a népes számú érdek-
lődőknek . A főapátság egy zarándokfüzetetet is megjelente-
tett: a Szent István nyomában Pannonhalmán című kiadvány ál-
lamalapító királyunk életén keresztül mutatja be a főapátság 
első királyunkhoz köthető nevezetességeit . A füzetben olvas-
ható imádságok a történelmi túra mellett spirituális utazásra 
hívják a látogatókat . Délután a Bazilikában Kiss Zsolt orgo-
naművész-karnagy adott hangversenyt magyar szerzők mű-
veiből . Az Intelmek idén a könyvtár előtti belső téren, a Szent 
Mór szobornál hangzottak el Vecsei H. Miklós előadásában 
(Nádasdy Ádám fordítása alapján), amit David Yengibarjan 
zenei improvizációja kísért (Mispál Attila rendezésében) .

Az idei (XVI .) Arcus Temporum Művészeti Fesztivál (augusztus 
21-e és 23-a között) ismét a találkozás és a párbeszéd kiemelke-
dő alkalma volt: a szerzetesközösség három napra vendégség-
be hívta a művészeket, a fesztivál-résztvevőket, a turistákat és 
a zarándokokat a monostor falai közé, a vendégek pedig meg-
osztották saját adományaikat és gazdagságukat egymással . 
Vendéglátóink e három napban Keller András művészeti ve-
zető és Batta András, a fesztivál házigazdája volt, aki előadást 
is tartott Vendégségben Beethovennél 3 történetben címmel . A 
fesztivál időívei a hagyományos négy pillér között feszültek: 
az irodalmat és színházat Mácsai Pál színművész képviselte, 
aki Esterházy Péterre emlékezett az Oratorium Balbulum című 
művének előadásával: így idézve meg Notker Balbulus frank 
bencés szerzetest . A kortárs költészetet Tolnai Ottó képvisel-
te, aki személyesen nem tudott ugyan jelen lenni, de elküldte 
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az erre a fesztiválra készült költeményét, amit Nádler István 
festménye ihletett . A spiritualitás alkalmain ismét bekapcso-
lódhattak a vendégek a szerzetesközösség napi imádságának 
ritmusába . Ezt vezette be Szent Márton, Szent István és Szent 
Benedek ereklyéinek bemutatása Várszegi Asztrik atya elő-
adása segítségével . Schmal Károly Kereszt című kiállítása a 
Gimnázium Galériájában, a Monostori kiállítótérben pedig a 
Vendég + látás című időszaki kiállítás megtekintése kapcsoló-
dott a fesztiválhoz . Idén Beethoven állt – születésének 250 . 
évfordulója okán – a programsorozat zenei részének közép-
pontjában . Tőle az első este zongoraszonátákat játszott Evgeni 
Koroliov orosz zongoraművész, másnap a c-moll zongoraver-
senyt és a 6 . („Pastorale”) szimfóniát, majd a harmadik napon 
az F-dúr vonósnégyes zenekari változatát adták elő a Concerto 
Budapest közreműködésével, Keller András vezényletével . 
Az „időív” másik oldalán Beethoven nagy tisztelője Kurtág 
György volt, akinek a Kafka-töredékek című művét szólaltat-
ta meg hegedűn Keller András és Anu Komsi finn énekes-
nő . A második napon Jörg Widmann Con Brio című művét 
adta elő a Concerto Budapest és Csalog Gábor, valamint a 
Himnusztöredékek című mű ősbemutatójára került sor a szerző 
Kamaraegyüttese és a Szabad Hangok Énekegyüttes közreműkö-
désével . A harmadik napon az addigiakhoz társult személyes 
vendégként Vidovszky László Promenád című művével (Con-
certo Budapest, Keller András) . Felhangozott még Bach d-moll 
zongoraversenye (Csalog Gábor), továbbá Olivier Messiaen Az 
isteni jelenlét három kis liturgiája című műve szólalt meg Ránki 
Fülöp, Csalog Gábor, Bruno Perrault (ondes martenot), a 
Purcell Kórus és a Concerto Budapest Keller András ve-
zényletével . A napközi imaórát most Arvo Pärt gyönyörű 
orgonadarabja, az Annum per annum vezette be, Kiss Zsolt 
előadásában . A hosszabb esti koncertek mindhárom napon a 
Főkönyvtár dísztermében hangzottak el . Első napon késő este 
a pincészet teraszán a Nagy János Trió játszott . Figyeltünk 
a látogatók biztonságára: a kiadható jegyek számát is erre 
ügyelve határoztuk meg, hogy tartani tudjuk az egészségügyi 
szempontból szükséges távolságot . A koncertek nagy részét 
az internet segítségével is lehetett követni .

A Bazilika templomszentelésének évfordulóját ünnepeltük 27-
én, a közös eucharisztia főcelebránsa Cirill főapát úr volt . 
Ebben a szentmisében szentelte meg a keresztelendők és be-
tegek olaját és a krizmát Asztrik em . főapát úr a nagycsütör-
töki rendes alkalom helyett, mivel akkor a környékbeli tele-
pülésekről többen nem tudtak volna részt venni az ünnepi 
eseményen .
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RÉSUMÉ

freedom

Gergely Nacsinák: At Mount Athos

Gábor Balázs: The Freedom of Interpretation in the Jewish Tradition
The essay starts with a short analysis of the Jewish theological thesis that both 
the Hebrew Bible and its rabbinical interpretation have their sources in the divine 
revelation at Mount Sinai . Then it introduces two different views of rabbinical 
schools about the characteristics and the extent of the hermeneutical freedom of 
the Rabbis . It continues with an exploration of the radical hermeneutical freedom 
by the 2nd-century sage Rabbi Akiva, as it is presented in a well-known story 
of the Babylonian Talmud (Menachot 29b) . The central thesis of the essay is that 
Rabbi Akiva believed so much in the hermeneutical freedom of the rabbis that he 
virtually denied the existence of any important difference between the original 
(the Torah) and its rabbinical interpretation . The essay concludes with a short 
comparison between the rabbinical and the postmodern conceptions of radical 
hermeneutical freedom, and emphasizes that in spite of the apparent similarity 
between the two, there are essential differences .

Uri Asaf: Rashi: The Freedom of an Exegetist
The paper is a first introduction of Rashi (Rabbi Shlomo Itzhaki) to Hungarian 
readers . The oeuvre of the Rabbi is illustrated by numerous Bible commentaries, 
taken from the Book of Genesis .

Dániel Deák: Liberation, Alliance and Freedom 
To most people, freedom is vital; still, it is not generally acknowledged as the ul-
timately fundamental value . This can also be seen from a Christian point of view: 
the primarily concern of a believer is the possibility of obtaining salvation . This 
paper examines the issue of Christian freedom by discussing topics such as the 
subjection to the dogmatically manifested truth, the question of free-will, the crea-
tion as an image of God, the voluntary concept of freedom, liberation and alliance, 
the speculative and historical concept of freedom, and the concept of liberating 
vision .

Gábor Vladár: The Christian Freedom in the Letters of Saint Paul
This study examines the notion of Christian freedom in the epistles of Paul the 
Apostle . It was the Hellenistic world where the notion of freedom as a reality 
determining existence was first thematised . But correlation between law and free-
dom in its essence can already be found in the Old Testament and Jewish tradition . 
For this very reason, in the Hellenistic age early Judaism’s Greek speaking dias-
pora was able to borrow a conceptual framework from Stoic philosophy, which, 
in turn, was later utilized by Paul in his epistles . Apostle Paul, however, did not 
conceive redemption, life and death, freedom and slavery, and the cosmic dimen-
sions of freedom in Stoic philosophic terms, but, rather, in the light of redemption 
and deliverance attained in Christ . Being rooted in the Old Testament and Jew-
ish tradition, Paul regarded Scripture as the carrier of revelation of the only and 
personal God . Greeks discovered the freedom of man; to Israel, God revealed His 
own freedom . It is of great significance that Paul put the phrase “freedom” into 
the service of proclaiming salvation, and, thus, it became part of the vocabulary 
of Christian preaching . 

László Bernáth: The Theory of Open Theism; the Morally Wrong and the Divine 
Providence
The paper gives a brief summary of open theism . It argues that the main diffi-
culty of open theism is not that it provides an exceedingly revisionary metaphys-
ics of God; but, rather, its main disadvantage is that it has a hard time explaining 
how predestination is possible, and how God could responsibly take the risk of 
creating agents who can reject His grace and commands even if God wants in 
every possible sense that they accept His grace and follow His commands . The 
paper also summarizes the main advantages of open theism: it can easily put the 



full burden of responsibility for moral wrongs on the shoulders of free agents, and 
open theism can give a simple account of how genuine communication is possible 
between God and individuals .

László Levente Balogh: „You Are Hungarian, if it Hurts…” (On the Margins of an 
Anniversary)
Each nation has its own narratives expressing the glories or sufferings of the na-
tion . These narratives play a central role in uniting and defining national identity, 
and they can provide a standard for determining national consciousness even for 
centuries . The topics of the stories do not usually spring from direct or personal 
experiences, yet, the members build their identification of common community 
feelings and values on them . Until the nineteenth century it was more likely to 
choose common heroic tales and stories for national identity formation, which 
have gradually been replaced by stories about collective sufferings – shaping col-
lective memory . This phenomenon, according to Vamik Volkan – Turkish-Amer-
ican social psychologist – can be called chosen trauma . The chosen trauma of the 
Hunagarian nation is the Trianon Peace Treaty, the political and mental effects of 
which can be felt even today .

Eszter Kovács: Europe – Values, Opinions, Debates (An Interview with Pierre Manent)

Péter György: Without Conditions
“The chapel hidden in the area covered with forests and groves, forms part of the 
pilgrims’ house . It is a space for retreat, quiet contemplation and individual wor-
ship . The floor space of the building is 20 square meters and its height is 9 meters,” 
wrote architects Tamás Czigány and András Cseh, the designers of the secluded 
chapel of the Saint Jacob Guest House in Pannonhalma . The essay describes the spir-
itual forces and attraction of the space within and around the chapel . Also, it exam-
ines the chapel’s interconnectedness with its surroundings: nature and silence itself .

Máté Papp: Attracted by a Stronger Being (In Front of Péter Balassa’s Aesthetical 
Tunnel)
Maybe it was not just happenstance that it was Péter Balassa who gave the manu-
script of Sátántangó to Béla Tarr . The Tarr movie-universe and the unseemly pro-
saic language of László Krasznahorkai draws its unending energy from the same 
aesthetical challenge called the „new-seriousness” for a lack of a better term . The 
aura of the same aesthetics held Balassa in the grasp of the Rilkean stronger being . 
The aesthetics or, in a broader sense, the beautiful art for art’s sake philosophy em-
bedded in the culture of conversation sensibly led him to long for the certainty of 
the final things . In a biblical sense, he gravitated towards the reality of the things 
hoped for through faith . This essay tries to weigh some of these final, hoped for 
things, with a more intuitive than disciplinary approach in the work of Balassa .

Zoltán Komálovics: Paths Leading to Understanding (On Marcell Mártonffy’s 
Biblical Tradition and Historical Experience in the Essays of Pilinszky)
The writing focuses on “Biblical Tradition and Historical Experience in the Essays 
of Pilinszky” by Marcell Mártonffy . János Pilinszky made an attempt to under-
stand the significance of concentration camps not only as a poet, but also (in his 
prose) as a theologian . He saw Auschwitz as a bottommost point both in secular 
history and, in a biblical sense, in the history of salvation . The fact that he was the 
first to draw basic conclusions from the experience of the Holocaust in the context 
of Hungarian Catholicism regarding the complex connections between memory, 
poetry, faith, spirituality, and actions gives special emphasis to his reflections . 
Marcell Mártonffy’s book, bearing in mind the comprehensive question of the 
contemporary applicability of transcendence, also looks at the work of authors 
“after Pilinszky”: it seeks points of reference for the possible continuation of the 
dialogue between poetics and theology after Auschwitz in texts of Imre Kertész, 
Péter Esterházy and Szilárd Borbély .

Michael Casey: The Path to Eternal Life (…Let Us Hasten to and Do Only What 
Serves Eternity)

Poems by János Géczi, György Debreczeny, and Sándor Halmosi 
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