
B U J I  F E R E N C

Christus Platonicus1

Volt mag, amely jó földbe hullott. Ez amikor kikelt
és kifejlődött, százszoros termést hozott.

Mk 4:8 / Lk 8:8

A modern teológia szerint a teológia történetének „eredeti bűne” az eredeti jézusi üzenet
helleni zá ló dá sa, azon belül is platonizálódása volt,2 következésképpen a mai teológia egyik
legfontosabb törekvése a teológia dehellenizálása és deplato ni zálása: megkeresni és hely-
reállítani Istennek, embernek és világnak azt a szemléletmódját, amelyet ezek az idegen
hatások még nem érintettek. A vállalkozás problematikusságát az adja, hogy a hellenizmus
már a Krisztus előtti III. századtól kezdve áthatotta a judaizmust, vagyis a kereszténység
már egy hellenizálódott zsidó közegen belül született, smind ezen felül maga is számos hel-
lenisztikus-platonikus ele met olvasztott magába már születése pillanatában is.3 Ilyen
módon a kereszténységnek nincsen eredeti és mindennemű hellenizmustól mentes álla-
pota – vagyis a kereszténység de hel lenizálása mindenképpen magában foglalja olyan ele-
mek kiküszöbölését is, amelyek kezdettől fogva integráns részét alkották. Másképpen
megfogalmazva, a dehellenizált kereszténység nem az eredeti és tiszta kereszténység lesz,
hanem egy bizonyos fokig megcsonkított kereszténység. Ennek ellenére a modern teoló-
giát áthatja a dehellenizációs szándék, sőt csaknem azt mondhatnám, hogy a dehelleni-
zációs düh, és ebben nem egyszerűen a tiszta és eredeti kereszténység helyreállításának
vágya mozgatja, hanem az, hogy egy dehelle ni zált kereszténység sokkal inkább kompati-
bilis volna azzal a kul turális-tudományos-szellemi környezettel, mint amelybe ma került,
és amely a mai teológia képviselőit immár sokkal jobban áthatja és meghatározza, semhogy
teret engedjenek egy másik kulturális környezet hatásának. A modernizmus a helleniz-
musban saját riválisát látja, és a dehellenizált kereszténység valamiképpen egyúttal mo-
dernizált kereszténységet is jelent. Amit tehát világosan kell itt látni, az az, hogy a
kereszténység hellenisztikus kontextusa és modernisztikus kon textusa között antagonisz-
tikus ellentét feszül, és akik átengedik magukat ez utóbbinak, szükségképpen kritikával
fogják kezelni a kereszténység minden olyan elemét, amelyben felfedezni vélik az előbbi
hatását. Ugyanakkor ez a mo der nisz tikus paradigma, melynek égisze alatt a kereszténység
fokozatosan új formát nyer, természetes szövetségesére talált a prehellenisztikus, vagyis a
kereszténység születését több évszá zaddal megelőző judaizmusban – ami azt jelenti, hogy a
kereszténység dehel le ni zá lása egyszerűen tagadó és elutasító oldala annak a folyamatnak,
amelynek igenlő és állító megfogalmazása a kereszténység rejudaizációját jelenti, nem
pedig eredeti formájába való visszaállítását.4 A kereszténység e rejudaizálásának azonban
megvannak az évszázados gyökerei, mert a folyamat már elindult azzal a reformációval,
amely ben sokkal nagyobb szerepet kapott az Ószövetség, mint az Újszövetség, s amely
az Újszövetség központi szemé lyiségévé az Emberfiával szemben Pál apostolt tette meg.
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A kereszténység dehellenizálása és saját modern kulturális kontextusában való új-
raértelmezése – akár azon az áron is, hogy a folyamatnak a kereszténység eredeti és
integráns elemei is áldozatul esnek – a modern teológiának tehát nagyon is érthető,
lényegéből fakadó szükségképpeni törekvése, mert amivel a modern gondolkodás-
mód a legnagyobb ellentétben van, az a hellenizmus, és azon belül is a platonizmus.
A kereszténység – elsődleges, „veleszületett” hellenizmusán túl – azonban a keresz-
ténység keresztülment egy másodlagos, immár határozottabban platonizációs folya-
maton is, amely a modern interpretációban természetesen fokozott elutasításra talál.
E másodlagos – platonikus – helle ni záció elindítója az alexandriai iskola volt, Ale-
xandriai Kelemennel és Órigenésszel az élen, akik azonban nem egyszerűen egy helyi
iskola képviselői voltak, hanem a kor legnagyobb hatású teológiai személyiségei, akik
túlbecsülhetetlen befolyást gyakoroltak a kereszténység további fejlődési vonalára.
A következő jelentős lépést ezen az úton a kappadókiai iskola tette meg, amelynek
hatása már végleges doktrinális formában (dogmatika) manifesztálódott, ugyanis
mindmáig a kis-ázsiai zsinatok által rögzített teológia az Egyház teológiája. A végső
lépést ezen az úton pedig Dionüsziosz Areo pa gitész tette meg, akinek neoplatonikus
jellegű munkássága egy évezreden keresztül a keleti kereszténységben csak úgy, mint
a nyugati kereszténységben felbecsülhetetlen hatású volt. Ráadásul a neoplatonizmus
a platonizmus – ha szabad azt mondani – leginkább platonikus irányzatát képviselte,
amennyiben a platóni tanításban csupán csíraállapot ban lévő elemeket is kibonta-
koztatta, s ekképpen egy olyan típusú gondolkodásmódot képviselt, amely diamet-
rális ellentétben állt azzal a gondolkodásmóddal, amelynek jegyében jelenleg a
kereszténység radikális átértelmezése zajlik.

Míg az elsődleges hellenizmus a kereszténység integráns elemét alkotja – mint annak
veleszületett sajátossága –, addig a későbbi hellenisztikus-platonikus hatások akár akci -
den tálisnak is tekinthetők, s mint ilyenek, akár indokolt is lehetne a kereszténység meg-
tisztítása ezektől. A helyzet azon ban korántsem ennyire egyértelmű. A kereszténység
megfosztása másodlagos hellenizációs elemeitől csak az eredeti kereszténység reláció-
jában lehetne indokolt, vagyis ha e folyamat végeredménye az eredeti kereszténység
helyreállítása volna.5 A modern teológia törekvése folytán előálló kereszténységképben
azonban erről szó sincsen: a másodlagosan hellenizálódott kereszténység alternatívája
ugyanis nem az eredeti kereszténység, hanem a modernizálódott és szekularizálódott
kereszténység. Az alternatíva tehát nem az eredeti kereszténység és a másodlagosan hel-
lenizálódott kereszténység, hanem a másodlagosan hellenizálódott kereszténység és a
modernizálódott kereszténység. Azonban a modern gondolkodásmód sokkal nagyobb
távolságra van az eredeti keresztény szellemtől, mint a hellenisztikus-platonikus-neo -
pla tonikus gondolkodásmód. A kereszténység másodlagosan hellenizálódott elemeinek
kiküszöbölése a modern teológia égisze alatt tehát teljesen illegitim eljárás, mert egy
olyan gondolkodásmód rákényszerítését jelenti a kereszténységre, amely sokkal távolabb
van tőle, mint a hellenizmus, és azon belül a platonizmus.

De ebben a törekvésben nemcsak ez a probléma: megjelenik benne a modern
gondolkodásmód fundamentális hitetlensége is, amennyiben úgy tünteti fel, mintha
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kizárólag a „mag” – a kinyilatkoztatás – állna az isteni gondviselés felügyelete alatt,
míg a környezet, a „talaj”, amelybe a mag került és amelyben egyáltalán kibontakoz-
hatott, már esetleges volna. Ebben rejlik a sola scriptura protestáns elvének alapvető
hitetlensége: Isten ugyanis nemcsak a magról (kinyilatkoztatás) gondoskodott,
hanem arról is, hogy megfelelő kör nyezetet biztosítva neki (hellenizmus/platoniz-
mus) szárba szök kenhessen:

A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett
földjében.Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden
veteménynél, fává te re bélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak
ágai között. (Mt 13:31–32)

Mintha csak a modern teológia úgy gondolná, hogy a magnak föld, napfény és
eső nélkül, steril környezetben kellett vol na kibontakoznia és fává terebélyesednie.
A magvető példázatában is csak az a mag tud sokszoros termést hozni, amely megfe-
lelő földbe kerül:

Volt mag, amely jó földbe hullott. Ez amikor kikelt és kifejlődött, termést hozott,
az egyik harminc-, a másik hatvan-, a har madik százszorosat. (Mk 4:8)

A kereszténység magja számára a hellenisztikus-platonikus talaj volt a „jó föld”,
és meglehet, hogy eredeti krisztusi-evangéliumi formájában elpusztult, de ez volt a
feltétele annak, hogy bőséges termést hozzon:

Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal
el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.( Jn 12:24)

A kereszténység krisztusi magja a hellenizmus és a platonizmus tápanyagokban
gazdag talajába hullott, és ez a kereszténység rendkívüli történelmi pályafutásának
fényében aligha szorul bizonyítékra. A zsidó talaj alkalmatlannak bizonyult: nem
volt hajlandó befogadni a keresztény magot, hanem mintegy kivetette magából. A
történelmi kereszténység az evangéliumi vetés rendkívüli bőségű termése, az a hatal-
mas fa, amely egy kicsiny mustármagból született (vö. Mt 13:31–32).6 Az eredeti
krisztusi tanítás búzaszeme ebbe a bőséges, sőt túlbecsülhetetlenül gazdag termésbe
voltaképpen belepusztult, de ugyanakkor legjobb, még csíraállapotban lévő eszméit
– legfőképpen a spirituális orientációt, az aszketikus életgyakorlatot és a misztikát,
de az ezotéria és az exotéria megkülönböztetését is – éppen a hellenisztikus hátterű
platonizmus segített kibontakoztatni. E hellenisztikus hátterű platonikus talaj nélkül
a kereszténység magja halálra lett volna ítélve.

Amikor platonizmusról beszélünk, nem szabad megfeledkeznünk egy fontos do-
logról, méghozzá arról, amiről a teológia a maga vallástörténeti szűklátókörűsége miatt
rendre megfeledkezik: a platonizmus csupán egy „helyi” vagy inkább „regionális” –
mediterráneumbeli – megfogalmazása egy sokkal általánosabb, sőt univerzális taní-
tásnak, melynek alapelemei számos kultúrában és vallásban megjelentek, de amely a
Mediterráneumban először a platonizmus különféle formáiban öltött testet.

Ami a platonizmus konkrét nyomait illeti az Emberfia tanításában, mindenek-
előtt érdemes odafigyelnünk a jelen munka általános témájára: az ezotéria és az exo-
téria megkülönböztetésére. Egyrészt ez egy jellegzetesen platonikus-neo pla tonikus

20



sajátosság, mely már Platónnál megjelent, Plótinosznál markáns kifejezést nyert, a
későbbi – bár kevésbé jelentős – neoplatonikusoknál (pl. Iamblikhosz, Proklosz)
pedig még nagyobb hangsúllyal jelent meg. Elegendő itt csupán arra hivatkoznunk,
hogy egy kései neoplatonikus szerző, az itáliai Marsilio Ficino (1433–1499) Antho-
logia esoteri ca (1497) címmel készített el egy válogatást a pogány és keresztény neo -
platonikus szerzők munkáiból. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy az Emberfia
tanításában mennyire markánsan jelenik meg ez a distinkció. És nemcsak egyszerűen
markánsan jelenik meg benne, hanem sokkal nagyobb hangsúlyt kap az ő tanításában
az ezotéria és az exotéria megkülönböztetése, mint Platónnál vagy a neoplatonikus szer-
zőknél. Amennyiben tehát az ezotéria és az exotéria megkülönböztetését a platoniz-
mussal társítjuk, kénytelenek vagyunk arra a következtetésre jutni, hogy legalábbis e
tekintetben az Emberfia platonistább volt a platonistáknál. Láthattuk azonban, hogy
az ezotéria és exotéria megkülönböztetése általános vallástörténeti jelenség, amely Ke-
leten éppúgy megjelent, mint Nyugaton, és bizonyos fokig még a korai judaizmusban
is helyet kapott (a Templom függönye, szentek szentje stb.).

Úgyszintén érintenünk kell az aszkézis kérdését. Az aszkézis éppen annyira jel-
legzetesen hellenista gyakorlat, mint amennyire idegen volt a judaizmustól. Nemcsak
a platonista, hanem a sztoikus és a künikosz filozófusok is gyakorolták, sőt valamilyen
fokon általánosan hozzátartozott a filozófiához (kivételt képeznek e tekintetben a
szofisták).7 A hel lenizmus előtt a zsidó vallás számára teljesen ismeretlen volt az asz-
kézis,8 és különösen ismeretlen volt azzal a céllal, amellyel megjelent Krisztus taní-
tásában csakúgy, mint a platonizmus különböző formáiban: a testi elem
visszaszorítása a spirituális vagy legalábbis noétikus elem kibontakozása érdekében.9

Aszkézis nincs a test, a világ és az anyag elméleti és/vagy gyakorlati leértékelése nélkül,
még ha ezek külön böl cseleti megfogalmazást nem is nyernek. A test által generált
vágyak akadályok az Isten felé vezető úton. Az aszkézis Krisztus ezoterikus morali-
tásának integráns és nagy hangsúllyal megjelenő elemét képviseli, s így az aszkézis
szoros ro konságba vonja a platonizmust és az evangéliumot.

A harmadik jellegzetesen hellenisztikus-platonikus-neo pla to nikus elem a misz-
tika. A misztika különösen a neoplatonizmusban bontakozott ki – igaz, jóval Krisztus
után. Az ezotériával és az aszketizmussal ellentétben a misztika explicit módon egyál-
talán nem jelenik meg Krisztus tanításában, de az Emberfia személyének és tanításá-
nak vannak olyan sajátosságai, amelyek másképpen nem, vagy csak nehezen
értelmezhetők. Ilyen mindenekelőtt az Emberfia nagyon sajátos imádkozási szokása,
amely egyértelműen kontemplatív hátterű, és az is könnyen meglehet, hogy amikor
úgy fogalmaz, hogy senki sem ismeri […] az Atyát […], csak a Fiú (Mt 11:27) – akkor
ez az istenismeret misztikus istenismeret, vagyis teo gnó zis. János evangéliumában
immár sokkal nagyobb hangsúllyal megjelenő misztikus elemek aligha tekinthetők
krisztusi eredetűeknek, ennek ellenére minden további nélkül fel foghatók a krisztusi
tanítás legitim értelmezésének: János ilyen módon is explicitté tette a krisztusi tanítás
rejtett, misz tikus hátterét.
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Az ezotéria, az aszkézis és a misztika révén az Emberfia radikálisan más utat vá-
lasztott, mint amelyen a korabeli judaizmus járt, és önmagában véve már ez a három
elem is elégséges ahhoz, hogy Krisztus tanítása és a platonizmus között megalapozza
a szellemi rokonságot.

Ne feledkezzünk meg itt azonban valamiről: a platonizmus filozófia, az Ember-
fiának pedig nemhogy explicit és szabatos filozófiai tanítása nem volt (már az általa
használt imaginatív és enigmatikus nyelvezet is kizárta ezt), de a tanításai mögötti
teológiai nézeteire is csak következtethetünk. Nem az a kérdés tehát, hogy explicit
utalások formájában megjelennek-e a platonizmus sajátos elemei az Emberfia taní-
tásában, hanem az, hogy az Emberfia tanításából kibonthatók-e ezek az elemek. S erre
a kérdésre határozottan igennel kell válaszolnunk.

A filozófiai kitekintésű teológiatörténet a platóni filozófia egyik legjellegzetesebb
elemének tartja a dualizmust, az anyag és a szellem, a test és a lélek, a mulandó és az
örökkévaló, az árnyékszerű tapasztalati világ és a sokkal magasabb valóságfokon lévő
szellemi, avagy ideavilág megkülönböztetését.10Azon ban azt láthatjuk, hogy „ég és a
föld” (Mt 5:18; 11:25) sémájában való gondolkodás az Emberfiától sem volt idegen,
mégpedig pontosan abban az értelemben, ahogy a pla to niz mus ban is megjelenik: a
föld a mulandó világot kép vi selte szá mára („moly rágja és rozsda marja” – Mt 6:19),
míg az ég az állandóság világát – hiszen az égbe(n) gyűjtött kin cseket a föl di kincsek-
kel ellentétben nem rágja moly és nem marja rozsda. (Mt 6:20)

Ez az égi világ az, ahol „örök életben” (Lk 18:30) fognak része sülni azok, akik kö-
vetik az Emberfia tanítását. Ezért ösztönözte tanítványait arra, hogy a „hamis mam-
mon” szétosztása révén igyekezzenek befogadást nyerni „az örök hajlékokba” (Lk
16:9). Még tisztábban kiemeli ennek a világnak a ro molhatatlanságát és állandóságát
az a kijelentése, hogy a „ki csiknek”, vagyis tanítványainak angyalai az égben szünte-
lenül látják mennyei Atyám arcát. (Mt 18:10)

Megjelenik itt a kontempláció legtökéletesebb formájának, az istenlátásnak (gör.
theoria) jóval későbbi eszméje.11 A szünte len istenlátás részesülés annak az Istennek
a természetéből, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak. ( Jak 1:17)

A görög theoria kifejezést a későbbi, platonikus alapokon álló keleti keresztény
misztika a népies etimológia alapján a theosz („Isten) és a horaó („néz”) szavakból
eredeztette. S ha egyszer az emberek a feltámadás után nem nősülnek, férjhez sem
mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben (Mt 22:30), akkor ez
egyúttal azt is jelenti, hogy a végső beteljesedés állapota, az a „nagy jutalom”, amely-
ben részesülni fog a mennyben (vö. Lk 6:23), az ember számára is az istenlátás lesz.
És az Emberfiát – a maga minden bizonnyal kontemplatív – imádságai éppen oda
vezették el, amit tanítványainak angyalaival kapcsolatban is megfogalmazott: Isten
arcának látásához. Alighanem ezért mondhatta tanítványainak, hogy „senki sem is-
meri az Atyát, csak a Fiú” (Mt 11:27). Ebben a kontemplatív istenlátásban tárult fel
előtte Istennek mint Atyjának voltaképpeni természete csakúgy, mint önnön fiúsága
és fiúságának természete, éspedig olyan fokon, amely messze meghaladja a megszo-
kott vallásos istenismeretet. És akik az „örök hajlékokba” akarnak bejutni, hogy ott
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szüntelenül Isten arcát nézve részesei lehessenek az időtlen és semmiféle változást
nem ismerő „örök életnek”, azok aligha akarhatnak mást, mint maguk mögött hagyni
a „mulandóságnak alávetett” (Róm 8:20) földi világot. Íme, a mulandó és örökkévaló,
változékony és változatlan, földi és égi „platóni dualizmusa”.

Bár az Emberfia eszkatológiai felfogásában az utolsó idők poszthistorikus esemé-
nyei állnak a középpontban, az esz ka to lógiai átalakulások végső célja messze túl van
mind a histo rikumon, mind a poszthistorikumon:

Akik […] méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltáma-
dásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé,
mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert a feltámadás fiai. (Lk
20:35–36)

Ami tehát a feltámadás révén megvalósul, az megfelelésben áll az angyali létfor-
mával – vagyis egy olyan létforma, amely távol áll az anyaghoz és testhez kötött földi
élet folytonos változásaitól és romlandóságától. S noha az Emberfia a feltámadásra
egyetlen alkalommal a poszthistorikus jövő esz ka to lógiai eseményeként utal, mind-
azonáltal szadduceus kritikusainak világossá tette, hogy a zsidó nép pátriárkáinak
nem kellett megvárniuk a végidők nagy eseményét, hanem feltá ma dásuk a múltban
már végbement:

Ami pedig a halottak feltámadását illeti, nem olvastátok, amit az Isten mondott
nektek:Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Is tene és Jákob Istene. Isten nem a halottak
Istene, hanem az élőké. (Mt 23:31–32)

Lázár története (Lk 16:19–31) is pontosan ugyanezt mutatja:12 ahogy Ábrahám-
nak, Izsáknak és Jákobnak nem kellett megvárnia a végidők feltámadását, hanem „fel-
támadásuk” rögtön a haláluk után végbement (miközben testi maradványaik továbbra
is a földben nyugodtak), éppígy Lázár is közvetlenül halála után került Isten színe
elé.13 Nagyon lényeges tehát, hogy az Emberfia tanításában „a halottak feltámadása”
nem a végidők eseménye lesz – hanem már végbe is ment azoknak a korábban meg-
haltaknak az esetében, akik erre méltónak találtattak.14 Ez ellen az Emberfiának csu-
pán egyetlen kijelentése szól:

Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék tagjaival együtt, és elítéli
őket. Mert eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt na-
gyobb van Salamonnál.A ninivei férfiak feltámadnak majd az ítéletkor e nemzedékkel
együtt, és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van Jó-
násnál. (Lk 11:31–32)

Az Emberfia e kijelentése nyilvánvaló ellentétben van azzal, amit a szadduceu-
soknak mondott. Pusztán belső érvek alapján nehéz eldönteni, hogy melyik volt
Krisztus saját tanítása, már csak azért is, mert mindkét alkalommal a „kívülállók”
előtt beszélt – mindenesetre amit Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kapcsolatban
megfogalmazott, az kifejezetten álláspont, tanítás volt, míg amit Dél királynőjével
és a niniveiekkel kapcsolatban mondott, azt nemzedékének korholásaképpen
mondta, alkalmazkodva az ő gondolkodásmód jukhoz. Viszont van az Emberfiának
egy eszkatologikus beszéde, ami egy argumentum ex silentio révén adja megoldását a
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kérdésnek: az Emberfia abban a beszédében, amelyben szinte forgatókönyvszerűen fo-
galmazta meg a végidők egymást követő eseményeit, történéseit, egyetlen szót sem szólt
az addig meg haltak feltámadásáról. Ezzel szemben a feltámadásról nem feledkezett
meg, csakhogy számára a feltámadás csupán azok „feltámadását” jelentette, akiket a
dicsőségében visszatérő Emberfia életben talál:

Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csil-
lagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az
Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön
az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszó-
val, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől
a másikig. […] Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt.
A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg
Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyan-
így lesz az Emberfiának megjelenésekor is. Akkor, ha ketten lesznek a mezőn, az egyi-
ket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket
fölveszik, a másikat otthagyják. (Mt 24:29–31,37–41)

Szó sincsen itt tehát a halottak föltámadásáról. Az utolsó ítélet nem a halottak,
hanem az élők „feltámadását” fogja jelenteni, tekintve, hogy az addig meghaltak közül
azok, akik érdemesnek találtattak rá, már feltámadtak. Az Emberfia a maga ezoterikus
– csak tanítványainak szóló – tanításában egyértelművé tette, hogy az álláspontja
annak felel meg, amit a szadduceusoknak is megfogalmazott. Szó sem lehet tehát a
halottak egyetemleges feltámadásáról, és kérdés, hogy mennyiben tekinthető egyál-
talán a szó megszokott értelmében „feltámadásnak” az, ami azokkal fog történni, aki-
ket az Emberfia visszatérése még életben talál (vö. Mk 9:1). Ábrahám, Izsák és Jákob
is úgy van „feltámadva”, hogy testi maradványaik a földben nyugodnak. És ha egyszer
a már meghaltaknak a „feltámadáshoz” nincsen szükségük a testre, azaz úgy is részesei
lehetnek a feltámadásnak, hogy testük a földben porlad, akkor azoknak sem lesz szük-
ségük a testükre a feltámadáshoz, akiket a feltámadás életben fog találni. A permanens
istenlátás állapota semmilyen értelemben nem kívánja meg a test jelenlétét.15

Ekképpen újra megerősítést nyert, hogy a platonista „dualizmus”, a romlandó,
változásnak alávetett anyag és test, illetve a végső beteljesedés minden változástól
mentes szellemi istenlátásának kettőssége megjelenik az Emberfia tanításában is.

Magától értetődik és külön magyarázatra nem szorul, hogy ami mulandó, ami
minduntalan ki van téve az elmúlás erozív hatásának, vagyis a folytonos megmásulás
állapotában van, egészen más valóságfokkal rendelkezik, mint ami múlhatatlan és
örökkévaló, vagyis mindig azonos önmagával. Az előbbi az utóbbihoz képest csak ár-
nyékszerű léttel rendelkezik. Bár ez a jellegzetesen platonikus gondolat az Emberfi-
ánál csak implicite jelenik meg, a zsidókhoz írott levél ismeretlen szerzőjénél és Pálnál
– ha nem is természetfilozófiai szinten – már explicit megfogalmazást is nyer:

A Törvény a jövendő javak árnyéka, de nem a valóságok képe, (Zsid 10:1)
[ugyanis] a valóság Krisztusban van. (Kol 2:17)
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Ami a dualizmus morális vetületét illeti, az magától értetődően nagy hangsúllyal
jelenik meg az Emberfia tanításában:

A jó ember jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat hoz elő.
(Mt 12:35)

A „rossz ember” és a „jó ember” egy más megközelítésből egy másik fajta, hatá-
rozottan platonikus ízű szembenállásnak felel meg:

A világ fiai a maguk módján [szó szerint: nemzedékük vonatkozásában] okosab-
bak a világosság fiainál. (Lk 16:8)

Aki pedig fölötte áll e dualitásoknak, az maga Isten, akinek nemcsak a platoniz-
musban a legfőbb attribútuma – gyakran egyenesen neve – az, hogy Jó,16 hanem az
Emberfiánál is:

Senki sem jó, csak egy, az Isten. (Mk 10:18)
A platonizmus és az Emberfia felfogása közötti párhuzamokat nem azért emeltem

ki, hogy Krisztus platonizmusát igazoljam, illetve azt demonstráljam, hogy milyen
mértékben hatott rá a platonizmus és általában a hellenizmus. Az analógia még nem
feltétlenül genealógia. Voltaképpen a platonizmus itt említett sajátosságai csak azok
számára „platonikusak”, akiknek vallástörténeti ismeretei nem terjednek túl a Medi-
terráneumon. Mindaz ugyanis, ami a platonizmus ban keresztény szemszögből pla-
tonikus,17 szükségképpeni tartozéka minden egyes metafizikai, spirituális vagy
misztikus iskolának. Vagyis az a furcsa helyzet áll elő, hogy a platonizmus jellegzete-
sen platonikus elemei nem is platonikusak. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a
platonizmus ban mint fölfelé nyitott és – eleinte csak teoretikusan, később gyakorlati
értelemben is – aszcenzionális, „anagogikus” rendszerben ezeknek a „platonikus” ele-
meknek szükségképpen meg kellett jelenniük. A platonizmus tehát a Mediter rá ne -
um metafizikai és spirituális tradíciója volt, az egyetemes metafizika és spiritualitás
hellenisztikus változata, melynek ugyan tagadhatatlanul megvolt a maga egyedi és
platonikus „íze”, mindazonáltal lényegi vonásai azonosak voltak a hasonló törekvésű,
de a Mediterráneumon kívüli iskolák törek véseivel.

Az Emberfia platonizmusát tehát ebben az értelemben kell felfogni – ami azt je-
lenti, hogy az ő esetében sem lehet szó platonizmusról. Egyszerűen arról van szó, hogy
magának Krisztusnak is szükségképpeni módon integrálnia kellett tanításába azokat
az elemeket, amelyeket a platonizmus is integrált, amelyek azonban sem nem plato-
nikusak, sem nem keresztények.18Az Emberfia – tágabb értelemben pedig a keresz-
ténység – és a platonizmus analogikus vonásai abból fakadnak, hogy a maga
környezetében mindkettő hasonló szerepet töltött be (nem feledkezve meg arról, hogy
az egyik egy filozófiai, a másik egy vallási jelenség): ahogy a Me di ter rá neumban és a
hellenizmusban a misztikus istenis me ret (gör. theognószisz) irányába a platonizmus
és különféle „affi li ált” irányzatai (mindenekelőtt a hermetizmus) nyitották meg az
utat, úgy a zsidó mikrouniverzumban, majd a korabeli oikumené egészében a názáreti
Jézus és a belőle fakadó keresztény mozgalom volt az, ami egyehhez hasonló szerepet
töltött be.19 Vagyis ahogy a görög és hellenisztikus világ „kereszténysége” a platonizmus
volt, úgy a zsidó vallás „platonizmusa” a kereszténység volt. Egymásra találásuk szük -
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ségképpeni volt: a kereszténység kibontakozási időszaka elején rengeteget köszönhetett
a platonikus hatásnak, ugyan akkor a platonizmus hatását a kereszténység több mint
egy évezreden keresztül meghosszabbította. A platonizmus és a kereszténység között
a kapcsolat ekképpen sokkal mélyebb az egyszerű genealogikus viszonynál.

JEGYZETEK

1 A szerző megjelenés előtt álló könyvének (A rejtőzködő Messiás. Ezotéria és exotéria az
evangéliumban) egyik fejezete.

2 A hellenizmus/platonizmus lényege az oppozicionális jellegű dualisztikus sémában való
gondolkozás: idea versus anyag, lélek versus test, örökkévaló versus mulandó, jó versus
rossz, fény versus sötétség, transzcendencia versus immanencia, állandóság versus változás.
Ezekből az ellentétekből fakadóan lényegi alkotóeleme a hellenizmusnak/pl atonizmusnak
az aszketizmus, a kontempláció, a tökéletesedés mint megtisztulás, illetve a halhatatlanság
eszméje. – A kereszténység hellenizálódásának/platonizálódásának az egyik legkiválóbb
dokumen tuma Endre von Ivánka Platochris ti a nus című nevezetes munkája. Bár Krisztus
platonizálása(Christusplatonicus) nem azonosítható Platón kriszti ani zá lásával (Platoch-
ristianus), tulajdonképpen egyazon folyamat két oldalát alkotják.

3 Ezek nemcsak a jánosi iratokban, Pálnál, Jakabnál és az első Péter-levélben érhetők tetten,
hanem magának az Emberfiának a tanításában is. Nem lehet feladatunk itt ennek tárgya-
lása, de a hellenizmus legjellegzetesebb eleme az Újszövetségben a jánosi Logosz-tan, va-
gyis Jézusnak/Krisztusnak isteni logoszként való értelmezése, mely mind a ké sőb bi
krisztológiának, mind pedig a trinitológiának integráns elemévé vált.

4 A kereszténység platonizálódása úgy fogható fel, mint ami a judaista hatás alternatíváját
képezte. Platón és a platonizmus egyfajta „ószövetségévé” vált a korai kereszténységnek,
háttérbe szorítva az ere deti Ószövetséget. Az Ószövetség allegorikus értelmezése a gya-
korlatban nemcsak egyszerűen keresztény értelmezését jelentette, hanem pla tonikus, egé-
szen pontosan krisztoplatonikus értelmezését is.

5 Mint nemsokára látni fogjuk, ebben a relációban sem indokolt maradéktalanul.
6 A jelen szempontból érdektelen, hogy az Emberfia szimbolizmusában a kicsiny mustár-

magból kinövő hatalmas fa nem a történelmi kereszténység volt, hanem a történelemfe-
letti és eszkatologikus Ország. A kicsiny magból Isten akarata szerint ez nőtt ki.

7 Lásd ezzel kapcsolatban Pierre Hadot úttörő – és egyúttal kiváló – munkáját: A lélek is-
kolája.

8 A judaizmus egyetlen aszketikus, helyesebben a felszínes szemlélő számára aszketikusnak
tűnő eleme a már említett nazirátus. A nazír olyan személy, aki egy fogadalom révén Is-
tennek szentelte magát. A nazirátus azonban kifejezetten rituális természetű, és a benne
megjelenő aszketikus elemek egyszerűen a rituális tisztaság szolgálatában állnak. A nazír-
fogadalomnak például a szexuális absztinencia nem is volt része. A legismertebb nazír
Sámson, akinek esete szeretőjével, Delilával jól ismert (Bír 13–16); előtte pedig feleségül
vett egy filisz te us leányt, majd miután elvált tőle, „Gázába ment, ott meglátott egy szaj -
hát és bement hozzá” (Bír 16:1). Mindez azt mutatja, hogy a na zír-fogadalom nemcsak
a házassággal nem állt ellentétben, de még olyan dolgokkal sem, ami a többi zsidó számára
szigorúan tilos volt: a szeretőtartással és örömlányok látogatásával.
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9 Az Emberfiát megelőzően egyedül Keresztelő Jánost tekinthetjük olyannak, aki az asz-
kézist gyakorolta, de semmi nem utal arra, hogy az aszkézis nála a magasabb spiritualitás
eszköze lett volna.

10 Hogy ez a nézet mennyire helytálló, illetve hogy a platonizmusra a „dualizmus” szó meny-
nyiben alkalmazható, az más kérdés. Ezúttal csak annyit hadd tegyek hozzá ehhez, hogy
dualizmusról csak ott lehet szó, ahol az ellentétpárok egyenértékűek, és ahol az ellentétpár
egyik eleme sem vezethető vissza a másikra. A platonista „dualizmus” nem ilyen. Az Em-
berfia sem volt morális dualista attól, hogy feltételezte a jó és a rossz, az erény és a bűn, a
jóság és a gonoszság kettősségét – hiszen számára e kettő nem volt egyenértékű. Ugyan-
akkor a „dualitás” (lent–fent, balra–jobbra; előre–hátra; hideg–meleg; fény–sötétség) a
teremtett világ megkerülhetetlen lényege, vagyis nem kell platonistának lenni ahhoz, hogy
valaki „dualista” legyen.

11 Lásd ezzel kapcsolatban Vladimir Lossky: The Vision of God.
12 Bár Lázár történetét a recens szövegkritika hajlamos – legalább is megformálásának mód-

jában – Lukácsnak tulajdonítani, de hogy a példázat fő vonalai magától az Emberfiától
származnak, azt még az igen kritikus Outi Lehtipuu is elfogadja (lásd The AfterlifeIma-
geryinLuke’s Story of the Rich Man and Lazarus, 27–29.).

13 Noha a jobb lator története, amely szerint Krisztus azt mondta volna a latornak, hogy
„még ma velem leszel a mennyben (para dei szó)” (Lk 23:43), nyilvánvalóan nem rendel-
kezik történeti hitelességgel, hanem inkább egy kegyes hagyománynak tekinthető, a tör-
ténet mindazonáltal azt mutatja, hogy az Emberfia halála után néhány évtizeddel
(egyébként pedig összhangban az ő felfogásával) a keresztény gondolkodás főáramában
semmi kifogás alá nem esett az a gondolat, hogy a feltámadás közvetlenül a halált követi,
vagy legalábbis a végső beteljesedés érdekében nem kell Krisztus dicsőséges visszatérésére
várniukazoknak, akik korábban haltak meg.

14 Ennek semmi köze a feltámadás ama interpretációihoz, amelyek a modern teológia fan-
táziájának termékei (ezekkel kapcsolatban lásd Előd István: Katolikus dogmatika, 672–
678.). Ez egyszerűen annyit jelent, hogy a zsidó gondolkodás a maga erős szomatikus
kötődése miatt a tudatos egzisztencia folytatódását vagy újraszületését csak feltámadás-
ként – a test feltámadásaként – tudta értelmezni. Az Ember fia számára azonban a feltá-
madás ezen eszméjének nem volt semmiféle szomatikus jellege.

15 Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy akár János evangéliumában, akár a többi új-
szövetségi könyvben ne jelenne meg a testek általános feltámadásának eszméje (lásd pl. Jn
5:28). Itt pusztán csak arról van szó, hogy az Emberfiának a szinoptikus evangéliumokban
megfogalmazott – különösen tanítványainak szóló – tanításából hiányzik ez a gondolat.

16 Plótinosz leghíresebb értekezésének (6:9) címe: „A Jóról, vagyis az Egyről”.
17 A platonizmusnak vannak olyan elemei is, amelyek keresztény szemszögből teljesen irre-

levánsak.
18 Figyelemreméltó ebből a szempontból, hogy már egy olyan jellegzetesen krisztusinak

tűnő erény is, mint az ellenségszeretet, megtalálható Platón tanításában (Kritón 49b–c),
ami abból fakad, hogy az ellenségszeretet, úgy, ahogy azt Krisztus felfogta, szükségképpeni
eleme minden anagogikus és aszcenzionális spiritualitásnak. Lásd ezzel kapcsolatban Buji
Ferenc: Az emberré vált ember, 223–234. („Az ellenségszeretet a kereszténységen kívül”
című függelék).

19 A kereszténységnek ezzel az üdvtörténeti szerepével kapcsolatban lásd Buji Ferenc: 
„A modernitás premodern gyökerei.”
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