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Asztalközösség
Ízelítő a gasztroteológia tárgyköréből

Orosz 
Gábor 
Viktor

„Ekkor a farizeusok közül való írástudók látva, hogy a bűnösökkel és vámosokkal eszik, 
megkérdezték tanítványait: »Miért eszik-iszik (mesteretek) vámosokkal és bűnösökkel?«”

(Mk 2,16; Békés–Dalos ford.)

Inspiráció – az asztalközösség

„Az asztalközösség: életközösség” – írja Joachim Jeremias újszövetségi teológiájában (1979, 117. o.), és ez a meg-
állapítás szolgál Bolyki János kiváló monográfi ájának mottójául is (1993, 7. o.), amely Jézus asztalközösségeinek 
kiemelkedő szerepét elemzi és mutatja be. Utalva Gnilkára, megállapítja: „Jézus asztalközösségeit igehirdetésének 
olyan részeként fogja fel, mellyel felajánlotta vendégeinek az üdvösséget.” (Uo. 14. o.) A szerző előszava pedig mind 
a mai napig inspiráló erővel bír az asztalközösség tematikájának nemcsak az Újszövetség világában történő elemzé-
séhez, de napjaink közéleti teológiája (public theology)1 számára is: „…a mai magyar társadalomnak szüksége van 
a különféle emberek olyan »asztalközösségeire«, amelyek hasonlók azokhoz, amiket Jézus teremtett maga körül. 
Nagyobbat nem adhat az egyház közéletünknek, mint az ilyen »asztalközösségek« rehabilitáló, reményt adó és 
megvalósítható modelljét.” (Uo. 5. o.) 

A reformáció idején is kulcsszerepet játszott az asztalközösség. Gondoljunk a Martin Luther asztali beszélge-
téseinek teret adó vendégségekre, amelyeket jó házigazda módjára rendszerint alaposan előkészített, természetesen 
szeretett felesége aktív részvételével – Katharina von Bora köztudattan jó sört is főzött. Az asztal körül olyan at-
moszféra alakult ki, amelyben neves tanárok és tanítványok könnyedén és örömmel beszélgettek teológiai témákról. 
Ez a hagyomány (ad fontes) Jézus asztalközösségeire vezethető vissza. Nem csupán a közös asztalnak, de az ételeknek 
is nagy szerepe van az említett légkör megteremtésében – lásd kánai menyegző (jó és rossz bor). Az emberiség világi 
története egy rosszul megválasztott étel (talán alma) megkóstolásával vette kezdetét. Jézus utolsó vacsorája és az 
azt követő úrvacsorai gyakorlat pedig rendezni látszik a helyzetet… Egy lehetséges gasztroteológia az exegetikai, 
hermeneutikai és erkölcsi elemzéseken túl a gasztronómiával kapcsolatos szociális és gazdasági szempontokat is 
törekszik felvázolni. A különböző ételek az emberiség legjelentősebb szimbólumai (alma, szőlő, kenyér, bor, víz), 
ezért teológiai jelentésük és mai kontextusba állításuk nélkülözhetetlen a felelős teológiai gondolkodás számára. 
Ha ezzel sikerül közérthetően foglalkozni, akkor jelentős lépéseket tettünk a közéleti teológia (public theology) 
megvalósulása felé. Hiszen a helyes testi és lelki táplálkozás nemcsak egyéni, de közérdek is.

 1 A német öff entliche Th eologie és az angol public theology kifejezést a magyar teológiai nyelvezetben először nyilvános teológiának 
fordították. Béres Tamás evangélikus teológus a közteológia, míg én a közéleti teológia fordítást javaslom.
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Asztalközösség: kommunió és kommunikáció 

A teremtéstörténetben a por és a termőföld nyilvánvaló azonosságot fejeznek ki a fi zikai, teremtett és véges valóság-
gal: az ember a porból formáltatott, és teljes mértékben a földtől és megművelésétől (kultúra) függ az élete. Nem 

csupán a zöldségek és a gyümölcsök teremnek meg a termőföldben, 
hanem például a tej és a hús is a növényeket feldolgozó emésztési fo-
lyamat útján jön létre. A modern biológia rámutatott az élet negatív 
entrópia szerinti működésére. A táplálkozásra tekinthetünk olyan 
egyszerű szimbólumként, amely az élőlények világra való nyitottsá-
gát jeleníti meg. Csak abban az esetben képes életben maradni egy 
élőlény, amennyiben energiát és anyagot cserél környezetével, és ez 
az energia „átáramlik rajta”.

A „por” a teremtéstörténet szerint azonban nincs önmagában, 
hanem hozzáadódik Isten lehelete, és csak ezután válik az ember 
élőlénnyé. Ez a lehelet a legtöbb ókori nyelvben megfelel a szélnek: a 
szanszkrit atmannak, a kínai csínek, a görög pneumának és a héber 
rúahnak. Kifejezik azt az alapvető emberi tapasztalatot, hogy amikor 
a gyermek világra jön, akkor anyaméhen kívüli élete a lélegzéssel kez-
dődik („lélekzet”-vétel), és ha egy ember meghal, akkor leáll a légzése. 
A lélegzés az élethez tartozik, szinte észrevétlenül van jelen, de feltétele 
nem csupán az életben maradásnak, hanem a kommunikáció alapvető 
formájának, a beszédnek is (Peters 2015, 649–651. o.). Az ember 

megszólítható és megszólító, mert nyitott és ráutalt környezetére, élelemre szorul, és beszédre képes. A beszéd pedig 
félelmeink leküzdésének eszköze és mindenkori lehetősége.

Manuel Castells a hálózati társadalom tagjait nem elidegenedett embereknek, hanem sokkal inkább fejlett társas 
viszonyrendszert ápoló egyéneknek tartja, akiknek kommunikációját akkor fenyegeti veszély, ha csupán a kíváncsiság 
táplálja, ha a kommunikáció nem teremt kommuniót (2005). Míg a német Gemeinschaft  szó homogén kultúrára, addig 
a Gesellschaft  elidegenedett, érdekekre épülő kapcsolatrendszerre utal, jóllehet a „valahová tartozás érzése” nem más, 
mint kulturális konstrukció. Ebben a konstruált valóságban ébred a vágy a mennyország re-konstrukciójára, amelynek 
nem kizárólagos, de lényegi szempontja az igazságosság érvényesülése. A valódi asztalközösség is erre mutat. Olyan 
tér, ahol a kommunikáció során a vendégek egyazon belátásra, de legalábbis egymás nézeteinek tiszteletére juthatnak.

Az asztalközösség és a misztérium hirdetése

A keresztény antropológia valójában két lényeges dologgal foglalkozik. Egyrészt az emberi természet sajátosságaival, 
másrészt az ember istenképűségével, amely létét előremozdítja, és az isteni jövő állandó kifejezőjeként érinthetetlen 
és kisajátíthatatlan méltóságot ajándékoz neki. E kettősség ismeretében az ember a föld és a menny, a tudományos 
ismeretek és az ésszel megragadhatatlan misztérium, a múlt és a jövő között van jelen.

1977-ben jelent meg Jüngel mai napig leghatásosabb műve, a Gott als Geheimnis der Welt. Ebben a mun-
kájában a legújabb kor istentanainak kiváló összefoglalását és kritikáját adja. Alapgondolata két irányban is 

Lucas Cranach: Utolsó vacsora. A wittenbergi városi templom 
főoltárának középképe, 1547
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jelentkezik: egyik felől az istenismeret kérdéskörét követi, hogy miként igyekszik a megismerő emberi szub-
jektum az istenismeretet a saját maga ismeretelméleti kategóriáiban megkötni. 

Mit tanít Istenről? Isten nem szükségszerű (notwendig), hanem több mint szükségszerű. Isten nem 
szükségszerűsége az újkor állítása is lehet. Amikor Laplace Napóleonnak a naprendszert magyarázta, akkor 
Napóleon azt a kérdést tette fel: Ebben a rendszerben hol van Istennek a helye? Válasz: Uram, számomra ez 
a hipotézis nem szükséges. A világ Isten nélkül is érthető, etsi deus non daretur, ám ez az állítás nem szük-
ségszerűen ateista. 

Jüngel számára a fenti axióma a valódi és helyesen értelmezett teológiai tétel is lehet, hiszen félreértés az, ha 
Istent a mi mértékeink és elvárásaink szerint tartjuk szükségszerűnek, azaz a világot kiegészítő és teljessé tevő 
létezőnek. A világ és benne az ember önmagáért érdekes! Az ember Isten nélkül is lehet emberi, humánus. Azon-
ban Isten saját magáért érdekes. A szükségesnek tartott Isten nem a szabad, minket meglepő és lenyűgöző Isten! 
A keresztény hit azonban az ilyen Istenről szól. Ez a meglepő Isten a keresztény teológiában a kinyilatkoztató, 
önmagát feltáró Isten. 

Aki a vallást kutatja, az mindenképpen szembesül a titokkal. A szenttel, ami mindenki számára tudott (ge-
kannt), de még nem ismert (bekannt). Az Újszövetség viszont azt nevezi titoknak, amit mindenképpen el kell 
mondani. „Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az 
angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.” (1Tim 3,16) A nyilvánosság 
a titok lényegéhez tartozik! A misztérium maga a „megragadhatóság alanya”: önmagát titokként tárja fel! Nincs 
más választás: Istenről beszélni kell! A beszéd által pontosított hallgatás az, ami végső soron mondható róla, mert 
szavakkal elérhetetlen. Hogyan lehet akkor Istenről helyesen beszélni? Felelősséggel! Ha őt hagyjuk szóhoz jutni, 
mert ő az Ige erejében van jelen. Nem elgondolás, hanem esemény, amelyből részesedünk!

A mag és a héj: a helyes bibliaolvasásról

August Hermann Francke (1663, Lübeck – 1727, Halle) számára a barokk tu-
dáseszmény volt a meghatározó: „Teológiámat a fejemben hordoztam, s nem a 
szívemben, s az inkább volt holt tudomány, mint élő megismerés.” Megtérése a 
pietista megtérésélmény prototípusává vált: neki volt először naphoz és órához 
köthető megtérése, amely később pietista körökben már-már követelménnyé 
vált. Spener Lutherrel együtt vallja, hogy a kísértés és az Istenben való kétel-
kedés hozzátartozik a hívő ember életéhez is, Francke szerint pedig a hívőnek 
teljes bizonyossága van Istenben. Ez a pietizmus új gondolata.

A Krisztus a Szentírás magja, avagy egyszerű útmutatás arra, hogy mi-
ként kell Krisztust, a teljes Szentírás magját helyesen keresni, megtalálni és 
ízlelni, hogy ezáltal lelkünket tápláljuk és jóllakassuk című munkája a német 
bibliai hermeneutika egyik alapműve (Francke 2003), amelyben a mag–héj fogalompár adja a meghatározó 
szimbolikát. A mű János evangéliumának prológusához tartozó exegézist tartalmaz. Két kérdést és az arra adott 
válaszokat emeljük most ki.

Mi a teljes Szentírás magja (Kern)? – „Azt, hogy Krisztus a Szentírás magja, mindenki vallja: de kevesen értik, 
mit is jelent ez a beszéd; még kevesebben igyekeznek erre a magra rálelni, és ennél is kevesebben ismerik, miként kell 

August Hermann Francke
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keresni, de legkevesebben jutnak odáig, hogy ezt a magot valóban megegyék, és a belső ember számára táplálékul 
és megtartásául helyesen használják.” (Uo. 216. o.)

Miben is áll a vétkünk? – „Mert minden attól függ, ennyire egyszerű ez, hogy a Szentírás olvasóját mindenek-
előtt arra kell irányítani, hogy ne ragadjon le a betűk és a szavak külső történeténél, hanem Krisztust magát, a 
Szentírás magját keresse, kétségtelenül rátaláljon, és ezzel a lelke jóllakhassék.” (Uo.)

A héjától megfosztott mag, azaz Krisztus az a lelki táplálék, amely a hívőt megtartja. Hogy ez lehetséges legyen, 
ahhoz meg kell történnie a „betűhéjak” lehántása után a mag elfogyasztásának, ami több az egyszerű evésnél vagy 
ízlelésnél. Az újszövetségi görög nyelvben a  tágabb jelentéssel bír az ízlelésnél (schmecken, gustare), hiszen 
magában foglalja az átélést, a megtapasztalást és a részesedést is. A lélek úgy lakik jól, ha megízleli Krisztus lényegét, 
tehát átéli, megtapasztalja, és részesedik istenfi úságának gazdagságából.2

Alma és fügefalevél. Egy gyümölccsel kezdődött minden?

„Hiányod átjár, mint huzat a házon. / Mondd, – távozzon tőlem a félelem” – írja József Attila Gyermekké tettél című 
szerelmes versében, majd így folytatja: „…magamba bújtam volna, nem lehet – / alattam kő és üresség fölöttem.” 
A tiltott gyümölcs elfogyasztása után bekövetkezett változás a különbözőség felismeréséhez vezetett, ami először 
kifejezetten a meztelenségben felsejlő nemi jegyek különbözőségében volt látható. A jó és a rossz megkülönböztetése, 
jóval azelőtt, hogy apró morális hibákról szó lenne, a különbözőség ismerete. Ekkor tör felszínre a félelem, hogy a 
diff erencia áthidalhatatlan és leküzdhetetlen.

Az első emberpár kapcsolata egymással és Istennel többé nem választható el a különbözőség radikális is-
meretétől. Különböznek egymástól, és együtt különböznek Istentől. A testi különbözőség miatti szégyen az 
emberiség egyik legősibb tapasztalata. Marta Nussbaum szerint a gyermek a felnőttekhez hasonlítva önma-
gát, szégyent érez tökéletlensége miatt, majd azt is hozzáteszi, hogy „valószínűleg a saját meztelenség átéléséből 
fakadó primitív szégyenérzet az emocionális élet alapvető és univerzális jellegzetessége” (2004, 15. o.). Az első 
emberpár történetében kifejeződő szégyenérzet az ember tökéletlenségének és mulandóságának általános ta-
pasztalatát jeleníti meg. Klass Huizing ebben a primitív szégyenérzetben látja meg morális gondolkodásunk 
gyökerét, amikor egyszerűen így fogalmaz: „…jó = boldog személyes kapcsolatokkal átszőtt élet; rossz = kiesni 
a személyes kapcsolatok teljességéből, elszigetelten, magányosan, valódi kapcsolatok nélkül élni.” (2000, 20. o.) 
Hiszen ebből következik a tökéletlen igénye a tökéletességre. A különbözőség tökéletlenségként mutatkozik. 
A testiség esztétikai észlelése Ádám és Éva esetében megelőzi a vele való morális bánásmódot, az eltakarást. Az 
„eltakarás” az észlelést követő felismerés tette, nem csupán a másságból következő szégyen leplezése, hanem a 
világi kultúra első „szépészeti beavatkozása”, a slow fashion mint örök darab, amelyet az elfogadás igénye ébreszt 
és alakít. Amennyiben a morális jó a boldog kapcsolatok megvalósulása, akkor a testiség egyéni és társas elfo-
gadása annak feltételének bizonyul. 

Az elfogadottság igénye azonban mindig feltételezi a másik jelenlétét. Az Éden kertjén kívüli kapcsolat nem 
lehet teljes, szégyen nélküli, éppen ezért a megismerés mindig „a diff erencia” megszüntetésére törekszik. A szexu-

 2 A könyv megevéséről és önmagunk feladásáról megragadóan ír Fabiny Tibor, amikor az olvasásról mint radikális elsajátításról 
értekezik, ami „az egoista, nárcisztikus egóról való lemondás pillanata”, hiszen az elsajátítással „megemésztünk, lenyelünk valami 
olyasmit, ami korábban idegen volt nekünk”. Fabiny 2016, 59. o.
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alitás által nyújtott örömökben ez pillanatokra valósulhat meg. A szégyen egy indulat, amely nem a jóra és rosszra 
osztott világ miatt jön létre, hanem „a saját személy és a másik közötti különbözőség fájdalmas tudatosulásaként”. 
A narcisztikus paradicsomi idill fel-felsejlő momentum, ám nem aeternum. Az ember képtelen önmagába bújva a 
különbözőség leküzdésére. Hasonlóképpen vélekedik Jean-Paul Sartre, aki szerint a szégyen nem önrefl exió követ-
kezménye, hanem feltételezi a másik jelenlétét, a másik előtti szégyent akként, ahogyan az énem a másik számára 
megjelenik: „Látom magamat, mert valaki lát.” (Sartre 2006, 322. o.) A másik sajátosan látja az egyént, erről 
felvilágosítja őt, aminek következtében szégyenérzetet kelt benne éppen a külső perspektíva miatt. A másikban 
kialakult és visszatükrözött kép a szégyenkező saját „testiségévé tudatosul”: „A szégyen a »pour-soi«-ból való ki-
zuhanás és részesedés a testiség objektivitásában.” (Uo.) A szégyen a 
másik arcán pillantható meg. „A másvalaki tehát mindenekelőtt az a 
lény, akinek számára én tárgyként vagyok, vagyis akinek révén tárgyi 
voltomat elnyerem.” (Uo.) A szégyentől, amely az önobjektivizálás 
következménye, különbözik a megszégyenítés, amely a szégyent elő-
hívja. „Valakit nyilvánosan megszégyeníteni olyan, mint a vérontás” 
– olvasható a Talmudban. A megszégyenítés szégyenérzetet kelt, 
ami megszégyenülést szül, ennélfogva generációkon végighúzódó 
következménye lehet az el nem fogadottság érzete. „Akit a szégye-
nérzet ural és vezet – állapítja meg Eveline List –, az csupán az őt 
körülvevő embereken tájékozódik. Ezzel szemben a bibliai szövegek 
ereje abban a konkrét impresszióban van, amely találkozásban és 
megérintettségben élhető át.” (2009, 179– 181. o.) A Biblia „az ér-
zetek észlelésének az iskolája”, a transzcendenshez a tapasztalhatóságon át lehet eljutni, csak később (ha egyáltalán) 
a gondolkodással. A szemünk elé írt Krisztus alakja – ahogyan Pál apostol fogalmaz – olyan „esztétikai evidencia”, 
amely az olvasó és az ige hallgatójának újjászületéséhez vezet. 

Paul Tillichhel szólva a művészet három dolgot tesz az emberrel: kifejezi, átalakítja, elővételezi valódi létét. 
Kifejezi az ember félelmét a valóságtól, amelyet leleplez. Átalakítja a hagyományos valóságot, hogy így hatalmat 
adjon neki, valamint kifejezésre juttatja önmaga megvalósulásának lehetőségét: a valódi lét lehetőségeit elővéte-
lezi. Mert el vagyunk választva attól, ami valóságos tárgya feltétlen vágyunknak: létünk alapjától és értelmétől. 
Ideiglenesen szekuláris vágyak vonzanak, olyan vágyak, amelyek életünket kitöltik, akkor is, ha tudjuk, hogy 
egy szempillantás alatt eltűnhetnek, és végül kétségtelenül így is fog történni. Jézus azonosulása az ember léttel, 
eggyé válás (Isten és ember közötti áthidalhatatlanság megszűnte). A Krisztusban való újjászületésünket pedig 
ugyancsak József Attila szerelmes versének utolsó sorai fejezik ki számunkra leginkább: „Sok ember él, ki érzé-
ketlen, mint én, / kinek szeméből mégis könny ered. / Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén / nagyon meg 
tudtam szeretni veled.”

A lutheri hilaritás öröksége

Luther nagyra becsülte a bort. 1540 körül hatszáz szőlőtőkéje volt. Ugyanakkor ez nem lehetett elég az egész háza 
népe számára, amely mintegy hatvan főből állt. Ezért a barátai, támogatói, sőt a wittenbergi fejedelem is gyakran 
ajándékozott neki bort. Tudunk arról is, hogy prédikációiért gyakran fi zettek neki borral. Maga is szívesen vásárolt 
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Orosz Gábor Viktor rendszeres teológus. 1998-ban szerzett teológus-lelkész diplomát az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetemen, Budapesten. 1998–2000 között segédlelkész a kelenföldi és 
az óbudai gyülekezetben. 2000–2003 között az EHE doktorandusz hallgatója. Az 1996/97-es 
tanévben ösztöndíjas a Bécsi Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultásán, 2001-ben ugyanott 
a Rendszeres Teológiai Tanszéken vendégkutató. 2003–2006-ig az MTA–EHE Szociáletikai és 
Ökumenikus Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. 2007-től az EHE Rendszeres Teológiai 
Tanszékén adjunktus. A Luther Kiadó Eszmecsere sorozatának társszerkesztője. 2009-ben jelent 
meg disszertációja a L’Harmattan Kiadó gondozásában Idegen méltóság – Preimplantációs 

genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve a teológia kontextusában címmel. 2017-ben habilitált 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.

francia és olasz borokat. Luther korában a bort fűszerezték és mézzel édesítették, hogy hosszan eltartható legyen, 
de azért is, hogy egyáltalán ihatóvá váljon. Luther a fehér bort szívesen hozatta Worms környékéről. A szilváni 
például ennek a vidéknek közismert bora.

Végezetül álljon itt a reformátor néhány gasztroteológiai bölcsessége a borról:
„Aki nem kedveli a bort, a nőt, az éneket, az egész életében balga marad!”
„A bor dicséretes dolog, és szó esik róla a Szentírásban, a sör pedig emberi hagyomány.”
„A bor erős, a király erősebb, az asszony még erősebb, de az igazság a legerősebb!”
„A halottra bor, az élőre víz: ez az előírás, ha a halakról van szó!”
„A vendégeket jófajta itallal kell kínálni, hogy vidámak legyenek, mert ahogyan a Biblia írja: a bor felvidítja az 

ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét.”
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