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„„A hívőket nem a különböző helyek, hanem hitük érdeme méri meg egyenként, s az igaz imádók 
nem Jeruzsálemben, nem is a Garizim hegyen imádják az Atyát, mivel Isten lélek, imádóinak igaz 
lelkükben kell imádniuk őt. A Lélek pedig ott fúj, ahol akar. Az Úré a föld, és az ő teljessége.”
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Varga Gyöngyi

Mind elférünk 

„Van hely itt, nálam, állj a kőszik-
lára!” (2Mózes 33,21) – ez az igevers számomra az Ószövetség 
egyik legbensőségesebb, legfelszabadítóbb mondata. Ugyanak-
kor provokál is, hiszen kimozdít bennünket az Istennel kapcso-
latos komfortos dogmatikai sémáink világából, és új utak felé in-
dít el, ahol még izgalmas felfedezések várnak ránk.

Van hely itt nálam, mellettem: állj a kősziklára! Ez a hívás éri 
el Mózest, aki az aranyborjú-eset után meglehetősen elbizony-
talanodva, összezavarodva Isten dicsőségének látásában akar 
megnyugvást találni. Ez a vágya nagyon emberi és teljesen ért-
hető: ki ne akarna egy erős istenképbe belekapaszkodni, és így 
biztonságra lelni? Ki ne szeretne ott lenni, egészen benne lenni a 
Szentség valóságában – ha csak töredék-pillanatokra is?

Ám Mózes egészen mást kap, mint amit elképzel és kíván 
magának. Mást és Többet. Nem egy látványt, egy villanást Isten 
dicsőségéből, hanem otthonosságot, bensőségességet. Ez az aján-
dékba kapott Jelenlét nem félelmetes; sokkal inkább emberközeli 
és ismerős…

Van itt hely mellettem! – szól Isten. És helyet szorít maga mel-
lett hű szolgájának. Kicsit összébb húzza áradó Valóságát; azt az 
erőt, amellyel kiárad a világba, és helyet ad maga mellett teremt-
ményének, Mózesnek.

A zsidóság misztikus tradíciójában Istennek ezt az összehú-
zódását úgy nevezik: „cim-cum”. Az Örökkévaló önkorlátozása 
teszi lehetővé, hogy a teremtés aktusában a teremtmények elfog-

A szerző – az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetség Tanszékének ta-
nára, evangélikus lelkész – igehirdetése 2016. október 15-én hangzott el a Pan-
nonhalmi Főapátság és a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor által a Szent 
Márton-év keretében rendezett ökumenikus konferencia záró istentiszteletén.



lalhassák helyüket a világban. Ezt a gondolatot a keresztény te-
ológia is jól ismeri.

Isten a kősziklán helyet szorít Mózesnek. Milyen izgalmas, 
provokáló ez a kép! Isten számol az emberrel, velünk ott, a szik-
lán. Nincs kifogása az ellen, hogy Jelenlétének valóságában ré-
szesüljünk.

*

Gyermekkoromban, éveken át nagyon zavart a „szent” szó. Nem 
értettem, mit jelent. Félelmetes volt, fenyegető, rideg. Mígnem 
egyszer egy idős lelkész így oldotta föl bennem az idegenkedés 
érzését: tudod, szent az, ami Istenhez tartozik. Pont. Hát tényleg 
csak ennyi az egész? Igen, így már világos. 

Tehát nem erkölcsi tökéletesség, kimagasló spirituális telje-
sítmény vagy a szakrális elkülönítettség megközelíthetetlensége. 
Egyszerűen ennyi: szent az, aki ott van Isten mellett! Talán éppen 
azon a kősziklán. (Milyen érdekes, hogy a zsoltárok szerzői Is-
tent magát is hányszor nevezik kőszálnak, kősziklának!)

Mózes hallja a hívást: van hely itt, nálam, állj a kősziklára! Vá-
gya egészen másképp teljesül. Odaállhat Isten mellé! Érezheti Őt, 
ott tudhatja maga mellett – és ezzel lényegében szentté válik…

Magunk mellett tudni Őt, aki minden erő, hatalom s a teljes 
Lét forrása: ez a legszédítőbb, legmegrendítőbb emberi tapaszta-
lat. Az Ószövetségnek van erre egy gyönyörű szava: Immánuél 
– velünk az Isten! Számunkra Jézus Krisztus nevével is össze-
kapcsolódik ez a szó.

A mindenség Ura helyet ad maga mellett nekünk. Ott állunk 
a sziklán – és összetartozunk. Nagyon-nagyon sokan állhatunk 
ott, Isten mellett, egymás mellett. 

*

Van egy izgalmas közösségi játék, amely a jól ismert bújócska 
egyik változata. A neve szardínia. Itt nem egy valaki a hunyó, 
akinek azután az a feladata, hogy minden elbújt társát megke-
resse. Pont az ellenkezőjéről van szó. Egy valakinek kell csak el-
bújnia, és mindenki más őt keresi a játék során. Amikor az elrej-
tőzött illetőt valaki megtalálja, csöndben odabújik mellé. Ahogy 
telik az idő, egyre többen szoronganak egymás mellett, akár a 
szardíniák a konzervdobozban. Az utoljára maradt keresőnek 
már egészen könnyű dolga van, hiszen a csoport kuncogása, a 
fészkelődés neszei elárulják számára a rejtekhelyet.

Egészen hasonlónak képzelem a sziklán állásunkat is ott, Is-
ten közelében. Ennek a kősziklán álló közösségnek az öröméből, 
felszabadultságából, hitéből és egymás felé fordulásából születik 
az Egyház kibontakozó Egysége és gazdagodása. Az Ő Jelenlé-
tének csodáját és ajándékát azok neszezése, kuncogása árulja el 
a keresőknek, akik már ott „szoronganak” a közelében, akik már 
odasimultak Isten szeretetéhez.
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Zsengellér József

Júda és József

A közös ház, Izráel lakói a perzsa és a hellenisztikus korban

Az ezékieli álom: Izráel, a közös ház

A fogság különleges víziókat látó, megélő és megfogalmazó pró-
fétája, Ezékiel Izráel története kulcsfontosságú pillanatának eljö-
vetelét filmszerű elevenséggel örökíti meg elhíresült próféciájá-
ban. A 37. fejezet halálszagú völgyében szétszórt száraz csontok 
felől kell így szólnia: „Ez a sok csont Izráel egész háza. […] Így 
szól az én uram, az ÚR: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sír-
jaitokból, én népem és beviszlek benneteket Izráel földjére. Ak-
kor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.” (Ez 37,11–13) Új élet, 
helyreállítás és repatrializáció – ez a jövő. De kicsoda az emlege-
tett Izráel, hiszen Ezékiel, a Jeruzsálemből elhurcolt pap-prófé-
ta Júda népének hirdeti az Úr üzenetét? Izráel, az északi ország 
nemhogy nincs már, de elhurcolt tagjai is belevesztek a semmivé 
lett Asszír birodalomba. Ki lenne akkor ez az Izráel, maga a hely-
reállított Júda? Valóban, semmi kétség afelől, hogy a völgyben 
megelevenedő csontok Júda metaforája Ezékiel képi világában.1 
A próféta azonban mégsem áll meg ennyinél. A 15. verstől egy 
új prófécia veszi kezdetét, amelyben két fadarabot kell vennie, 
ráírni Júda és József nevét a hozzájuk tartozó izráeliekkel, majd 
összeilleszteni őket. A jelképes cselekedet magyarázataként el-
mondandó, hogy „Én kihozom Izráel fiait a népek közül, bárho-
va kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől és beviszem őket a 
saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izrá-
el hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem 
lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyság-
ra.” (Ez 37,15–23) A látomás magyarázatának folytatásában az 

1 Ezékiel látomása mögött ott érezhető Jeremiás próféciája (Jer 8,1–2), amely 
Júda királyainak, papjainak, prófétáinak és Jeruzsálem lakosainak szétszórt 
és kiszáradt csontjairól szól. Vö. Blenkinsopp, Joseph: Ezekiel (Interpretation), 
Westminster John Knox Press, Louisville, 2012, 171.



6 zsengellér józsef  

az egy király Dávid lesz, Isten pedig örök szövetségre lép ve-
lük, hajlékát közéjük helyezve. A próféciában kibontakozó jövő 
Izráele egy egységes közösség, mely a korábban birtokolt meg-
ígért földre visszatérő izráeliekből és júdaiakból tevődik össze. 
Egy ország, egy nép, egy szentély: egy közös ház.2

A prófétai könyv szerkezetében ez a pont az átmenet a klasz-
szikus prófétai mondások és az apokaliptikus látomások között.3 
Talán nem véletlen, hogy éppen ezen a fordulóponton olvasható 
ez a prófétai mondás, mert amennyire megvalósult Ezékiel töb-
bi próféciája, annyira elmaradt ennek az egyesítési látomásnak 
a teljesülése. Az egységes Izráel továbbra is csak álom maradt, 
Ezékiel szép álma.

A perzsa kori valóság: Samerin és Jehud, a Birodalom lakói

A valóság sokkal prózaibb, mint a próféta álomszerű képi vilá-
ga. Voltak, akik hazatértek, s voltak, akik nem. Nem tértek haza 
a korábbi északi országrész elhurcolt lakói, de nem tértek haza 
sokan azok közül sem, akik a babiloni fogságba kerültek Júdá-
ból, a déli királyságból. Visszatértek viszont azok, akik számára 
Júda, Jeruzsálem jelentette az Istenhez való tartozás minősített 
helyét. Azok, akik a fogságban is önálló, elkülönült közösség-
ként igyekeztek megőrizni jahvista identitásukat egy más iste-
nekkel teli vallási környezetben.4 Vagyis a Kürosz-rendelet nyo-
mán megindult visszatelepülések jahvista csoportjai a korábbi 
Júda területére, kiemelten Jeruzsálem környékére érkeztek, és 
bár létszámuk nem volt túl jelentős, a Perzsa Birodalom anyagi 
és politikai támogatása révén meghatározó tényezővé váltak az 
akkori Samária központú Samerin tartomány déli részén.

A Kürosz-rendelet az asszír-babiloni birodalomépítési po-
litika inverzeként nem erőszakkal, hanem vallási, politikai és 
gazdasági motiváció révén valósította meg az új birodalom 
migrációra alapozott etnikai stabilizációs programját. A haza-
engedett csoportok birodalom iránti lojalitása támogatottságuk 
révén biztosított volt, a helyben maradók hűségének kifejezés-
kényszerét pedig éppen a visszatérés által megjelenő lojális cso-
portokkal történő rivalizálás biztosította, még akkor is, ha ez 
átmeneti konfliktusokat okozott is egyes régiókban.5 A korábbi 
2 Az elveszett egység helyreállításának gondolata folyamatosan jelen van a 

prófétáknál Izráel fogságba vitelétől kezdve (Hós 1,10–11, Ézs 11,12–13; Jer 
3,6–18; 30,1–3.8–9). (Blenkinsopp, i. m. 175.)

3 A könyv III. részének üdvtörténeti vonatkozásaihoz lásd Rózsa Huba: Beve-
zetés az Ószövetség könyveibe, Szent István Társulat, Budapest, 2016, 511–513.

4 A babiloni golá beazonosításának legújabb feldolgozása Pearce, Laurie E.: 
Identifying Judeans and Judean Identity in the Babylonian Evidence, in 
Stöckl, J. – C. Waerzeggers (szerk.): Exile and Return: The Babylonian Context, 
(BZAW 478) de Gruyter, Berlin, 2015, 7–32.

5 A visszatérés történeti kiértékeléséhez lásd Grabbe, Lester L.: The Reality of 
the Return: The Biblical Picture Versus Historical Reconstruction, in Stöckl – 
Waerzeggers (szerk), i. m. 292–307.
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nagypolitikai meghatározottság tehát nem változott, a Kelet-
Mediterráneum területe egy keleti nagyhatalom részét képez-
te, csupán a felosztásban, illetve az elnevezésekben történt vál-
tozás. Az Abr-Nahara (Eufráteszen túli) satrapaság (satrapia) két 
kormányzósága (pahvah), Samerin és Jehud külön-külön lokális 
vezetés mellett éltek közel 200 éven keresztül az Achamenida Bi-
rodalom egységeiként.6

Otthon maradtak és a hazatérők:  
konfliktusok a közös ház helyett

Az ószövetségi történetírás csupán töredékeket örökít meg en-
nek a 200 évnek főként első időszakából, és ezek a szövegek sem 
mentesek a szerzők teológiai beállítottságának formulázásaitól, 
így az értelmezés nagy szerepet játszik abban, milyen kép alakul 
ki ezek figyelembevételével a korszakról.

A visszatérést dokumentálni igyekvő Ezdrás és Nehémiás 
könyvében a szerzők kidomborítják az otthon maradtak és a ha-
zatérők közötti gazdasági és politikai érdekkülönbségeket, ame-
lyek cselszövésekhez és katonai konfliktusokhoz is vezetnek. Az 
Ezdrás 4,1–3 pedig a vallási hasonlóság ellenére jeleníti meg a 
hazatérők e téren történő elkülönülését, ami további feszültsége-
ket szül. Ezdrás–Nehémiás alapján a két csoport részben azonos 
területen élve egymás riválisaiként látható a közösségi lét leg-
fontosabb területein.

A Krónikák könyve ugyan éppen a visszatérés lehetőségét 
definiáló Kürosz-rendelet felidézésével zárul, mégis a perzsa kor 
végére, hellenisztikus kor kezdetére datálható keletkezési ideje 
miatt ennek a teljes 200 évnek a valósága húzódik meg teológiai 
látásának, megfogalmazásainak hátterében. A Krónikák szerzője 
alapvetően egy Izráelben gondolkodik, ahol, bár két önálló terü-
leten él a nép, de jahvista elkötelezettségük sehol sem kérdéses. 
Ez különösen érvényes arra az időszakra, amikor már északon 
megszűnt az államiság, s Ezékiás, illetve Jósiás bevonja őket val-
lási eseményeik megvalósításába (2Krón 30; 31;34). E könyvek 
hátterében nem érzékelhető az egymás mellett élő két csoport ri-
valizálása, sőt.7

A korszak kutatásának legújabb eredményei alapján három 
fontos megállapítás tehető az otthon maradtak és a hazatérők kö-
zött kialakult viszonyról.

6 Lipschits, Oded: Achamenid Imperial Policy, Settlement Process in Palestine, 
and the Satus of Jerusalem in the Middle of the Fifth Century BCE., in 
Lipschits, O. – M. Oeming (szerk.): Judea and the Judeans in the Persian Period, 
Eisenbrauns, Winona Lake, 2006, 19–52.

7 Knoppers, Garry: Jews and Samaritans. The Origins and History of Their Early 
Relations, Oxford University Press, New York, 2013, 71–101.



a) Az első politikai és gazdasági vonatkozású. A hazatérők 
birodalmi támogatása a babiloni korszak közigazgatási felépíté-
sében azt a változást eredményezte, hogy a korábbi Samerin tar-
tomány helyén egy, a korábbi tartományi központ irányításával 
működő nagyobb Samerin és egy kezdetben főként Jeruzsálem-
re és szűkebb környékére korlátozódó kicsiny Jehud jött létre.8 
Az ásatások során előkerült érmék feliratain kívül a korábban 
a dél-egyiptomi Elephantine szigetére telepített zsidó katonai 
kolónia (Jeb) megtalált archívuma is a két tartomány független 
adminisztratív működéséről tanúskodik, és arról, hogy mindkét 
központot politikai kormányzók irányították, ám Jeruzsálemben 
a vallási vezetés is komoly anyagi erőforrásokkal bírt. A koló-
nia vallási szükségleteinek támogatására vonatkozó kéréseket 
mindkét tartományba elküldték,9 ami egyrészt jelzi azonos vallá-
si hovatartozásukat, azaz jahvista vallásgyakorlatukat, másrészt 
közösségeik függetlenségét. Ez már a következő két megállapí-
táshoz vezet.

b) A babiloni fogságból való hazatérés egyik legfontosabb 
vallási eseménye a jeruzsálemi templom újjáépítése. A korszak 
során keletkező bibliai szövegekben fellelhető egy új templom-
teológia megfogalmazódása, amely Jeruzsálem és Sion különle-
gességét, egyedülállóságát hangsúlyozza (Trito-Ézsaiás, egyes 
zsoltárok, Haggeus, Deuteronomisztikus Történeti Mű). Az egy-
templomúság eszméje ennek nyomán válik általános ószövet-
ségi felfogássá.10 Ehhez képest a gyakorlat azt mutatja, hogy a 
fentebb említett jebi közösségnek is volt saját Jahve-temploma, 
sőt Samerin tartományban is épült Jahve-templom. Korábban a 
kutatók Josephus Flavius nyomán a hellenisztikus korra gondol-
ták egy Jahve-templom építését Sikem mellett a Garizim hegyén. 
Yitzhak Magen ásatásai során azonban felszínre került a temp-
lom perzsa kori rétege számos perzsa pénzérmével, valamint 
áldozati állatok maradványaival.11 A templom pontos építési 
ideje nem ismert, de az érmék és a Carbon 14 vizsgálat eredmé-
nyei szerint a Kr. e. 5. század közepére tehető.12 Ezt erősíti meg 
a következő századra datált 1Ezdrás 5,49 LXX változata, mely 

 8 Zertal, Adam: The Pahwah of Samaria (Northern Israel) During the Persian 
Period: Types of Settlement, Economy, History and New Discoveries, 
Transeuphratène 3 (1990) 9 –30.

 9 Porten, Bezalel –Yardeni, Ada: Textbook of Aramaic Documents from Ancient 
Egypt 1. Jerusalem, 1986, Letters 76: A4,7–9.

10 Lásd részletesen: Zsengellér József: Egytemplomúság. A kultuszhely kizá-
rólagossága Izráel teológiájában és vallásgyakorlatában. Egy praxisban soha 
meg nem valósuló teória, in Ódor B. – Xeravits G. (szerk.): Elmélet és gyakorlat 
a zsidó-keresztyén gondolkodás történetében (Horizontok 1), L’Harmattan, Pápa–
Budapest, 2005, 12–75.

11 Magen, Yitzhak: Mount Gerizim Excavations II: A Temple City (JSP 8), Israel 
Antiquities Authority, Jerusalem, 2008, 95–137.

12 Magen, Yitzhak: The Dating of the First Phase of the Samaritan Temple, in 
Lipschits, O. – G. Knoppers – R. Albertz (szerk.): Judah and Judeans in the 
Fourth Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, 2007, 163–164.
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szerint „az ország más népei összegyűltek és oltárt állítottak a 
saját helyükön, mivel az ország más népei ellenségesek voltak 
velük (azaz a visszatért izráeliekkel) és uralkodtak felettük, és 
véres és égő áldozatot mutattak be az Úrnak reggelente”. Adri-
an Schenker értelmezésében ez a vers egy, a jeruzsálemivel kö-
zel egy időben épült Jahve-templom alapításáról szól.13 Követ-
kezésképpen a perzsa kor második felében Jeruzsálem mellett a 
Garizim hegyén is működött Jahve-templom és hozzájuk tartozó 
jahvista közösség. Kérdés, hogy a két szentély békésen élt egy-
más mellett, vagy riválisai voltak egymásnak? Josephus későbbi 
időre vonatkoztatott bemutatása alapján riválisok voltak, a kora-
beli Krónikák fent vázolt képe, illetve a Makkabeusok második 
könyve júdeai szerzőjének a templomra vonatkozó egyáltalán 
nem ellenséges leírása alapján (2Makk 6) azonban inkább a bé-
kés egymás mellett élés tűnik valószínűnek. A két szentély két 
önálló papság és kultuszi adminisztráció létezését feltételezi. A 
Krónikák könyve eltérő vallásgyakorlatra történő utalásai, illet-
ve a Nehémiás 13 templomtisztítási akciói során Jeruzsálemből 
elküldött jahvisták arra mutatnak, hogy az egyik templomhoz 
tartozók kritikus esetekben a másik szentélyhez csatlakoztak. A 
vallási, teológiai rendszer tehát kölcsönösen felcserélhető, vagyis 
alapjában véve azonos volt Samerinben és Jehudban.

c) Az azonosságot jelentő vallási, teológiai rendszer alap-
ját közös(en) rögzített dokumentumok biztosították, amik 
esetünkben a Tóra gyűjteményét jelentik. A 19–20. századi 
kutatás a Pentateuchus kialakulása terminus ad quemjének a zsidó–
samaritánus szakítás időpontját tekintette, arra alapozva, hogy a 
samaritánusok a zsidósággal megegyező Pentateuchus-szöveget 
őriztek meg, pontosabban vettek át. Peter Frei azon feltételezése, 
hogy a Tóra létrejöttét a perzsa hatóságok vallási/etnikai közös-
ségek jogi alapszövegeinek megalkotására tett felhívása eredmé-
nyezte – mely a birodalmat alkotó csoportok önrendelkezésének 
szervezettségét és ellenőrizhetőségét volt hivatva biztosítani –, 
kérdésessé tette annak lehetőségét, hogy egy másik vallási kö-
zösség (bár ekkor még nem hívhatjuk őket samaritánusoknak) 
számára is ugyanez az autorizációs szöveg jelentse vallásgyakor-
latának, teológiájának alapját.14 A legújabb kutatás nyomán azt 
feltételezzük, hogy a két közösség, a jeruzsálemi és a garizimi 

13 Schenker, Adrian: Nach dem Exil wurden im Land Israel zwei Tempel 
errichtet. Ist der Berich 1 Esdr 5:49 vom Tempelbau der Völker des Landes 
die älteste literarische Erwähnung des Tempels in Samarien?, in Otero, A. P. 
– P. A. Torijano Morales (szerk.): Textual Criticism and Dead Sea Scrolls Studies 
in Honour of Julio Trebolle Barrera (JSJSup 157), Brill, Leiden, 2012, 303–316. 
Pummer, Reinhard: The Samaritans. A Profile, Eerdmans, Grand Rapids, 2016, 
87–88. Pummer szerint valószínű, hogy itt a garizimi templomra történt uta-
lás.

14 Frei, Peter: Zentralgewalt und Lokalautonomie im Achämenidenreich, in 
Frei, P. – K. Koch (szerk.): Reichsidee und Reichsorganisation im Perserreich 
(OBO 55), Universitätsverlag, Fribourg, 1984, 9–43.
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közösen fogalmazta meg alap teológiai dokumentumát, a Tórát, 
amelyben a garizimi templomteológia hangsúlyosabb volt, mint 
a jeruzsálemi, a deuteronómiumi egy szentély kiválasztása tex-
tusok pedig nem egyetlen kizárólagos templomra vonatkoztak.15 
A Tóra, a Pentateuchus tehát a két közösség közös megegyezé-
sen alapuló, kompromisszumos teológiai alkotása, mely közös 
vagy közösen elfogadott tradíciókat tartalmazott.

Mindezek alapján elmondható, hogy a perzsa korban egy bi-
rodalom két önálló adminisztratív egységében két önálló köz-
ponttal bíró jahvista közösség működött. Önállóságuk ellenére, 
a birodalom adta lehetőségek révén közös teológiai irodalmat 
fogalmaztak meg, közös vallási dokumentumot hoztak létre, a 
Tórát.

Hellenisztikus kori együttélés

(Coelo-)Szíria–Fönícia tartomány: a közös ház

A hellenisztikus kor beköszöntével ugyan az eddigi keleti köz-
pontú birodalom helyett száz évre egy délnyugati központú 
birodalom (Ptolemaida királyság) részévé vált a térség jahvista 
lakossága,16 de megmaradt a korábbi közös tartomány (most Szí-
ria–Fönícia néven), és a megosztottság is: két önálló hüparkhiát 
alkotott Szamaritisz és Ioudeia. A ptolemaioszok korabeli adó-
szedési dokumentumai nem rögzítik éppen e két hüparkhiából 
származó bevételeket, ami a két terület mérsékelt jelentőségére 
utalhat. 

Kr. e. 200-ban III. (Nagy) Antiókhosz elfoglalja az Egyiptom 
folyójáig terjedő területeket, ezzel a Coelo-Szíria és Fönícia nevű 
tartomány a Szeleukida Birodalom fennhatósága alá került.17 
Közigazgatási intézkedéseinek eredményeként Szamaritisz 
egyesítette magában a korábbi Szamária, Galilea, Ioudeia, 
Szamáriapolisz és Szkhütopolisz területeit,18 ezáltal néhány év-
tizedre ismét egy adminisztratív egységhez tartoztak a korábbi 
Júda és Samária jahvista lakói. Coelo-Szíria és Fönícia tartomány 

15 Schorch, Stefan: The Samaritan Version of Deuteronomy and the Origin of 
Deuteronomy, in Zsengellér, József  (szerk.): Samaria, Samarians, Samaritans: 
Studies on Bible, History and Linguistics (Studia Samaritana 6), de Gruyter, Ber-
lin, 2011, 23–37.

16 Nagy Sándor hadjárata, de különösen az utódai közötti háborúskodás Kr. e. 
331 és 301 között folyamatos katonai akciók színterévé változtatta a régiót, 
amely nagyban befolyásolta az itt élők életfeltételeit és lehetőségeit.

17 A Coelo-Szíria és Fönícia elnevezést csak Kr. e. 178-tól datálhatjuk IV. 
Szeleukhosznak Heliodóroszhoz írt levele alapján. Cotton, Hannah M. 
– Wörrle, Michael: Seleukos IV to Heliodoros: A New Dossier of Royal 
Correspondence from Israel, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 159 
(2007) 191–205. 24. sor.

18 Capdetrey, Laurent: Le pouvoir séleucide: Territoire, administration, finances d’un 
royaume hellénistique (312–129 avant J.-C.), Presses Universitaires de Rennes, 
Rennes, 2007, 250.
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Szeleukida kori vezetésének a hefcibai felirat alapján új, kibőví-
tett elnevezése lett: sztratégosz kai arkhiereusz (sztratégosz és fő-
pap).19 A vallási ügyek tartományi leosztása szorosabb ellenőr-
zésre utalhatna, mégis a Josephus idézte levél (Ant 12,138–144) 
alapján III. Antiókhosz a 4. és 5. szír háború pusztításait kom-
penzálandó és a terület fejlesztésének céljából támogatja Jeruzsá-
lemben a szentély újjáépítését és a helyi vallásgyakorlatot. A ré-
gészeti leletek meglepő tanúsága szerint a garizimi templomot is 
ebben az időben bővítik ki, és ekkor épül ki a körülötte működő 
templomváros is, ami jelzi, hogy Antiókhosz a garizimi vallási 
közösséget is támogatta.20 A két kultuszközpont azonos szinten 
kezelése az azonos (jahvista) valláshoz való tartozás (f)elismeré-
sét jelenthette. Megerősíti ezt a feltételezést a 2Makk 6,2 is, ahol 
az olvasható, hogy IV. Antiókhosz Epiphanész intézkedése nyo-
mán mind a jeruzsálemi, mind a garizimi templomot egyszerre 
dedikálják görög isteneknek.

A birodalmi valláspolitika egyenlő elbírálása utalhat-e a két 
csoport azonosulására, vagy ez csupán a távolról szemlélők kü-
lönbségtételi nehézségét jelzi? Ebben a periódusban a legszo-
rosabban mondható el a „közös ház” lakói megvalósulása. Jan 
Dušek rámutatott arra a tényre, hogy ekkor mind a garizimi, 
mind a jeruzsálemi közösség tagjai Izráelként definiálják ma-
gukat.21 Beteljesült volna az ezékieli álom? Bár Dušeknek igaza 
van, mégsem teljesült a próféta látomása. A Kr. e. 2. század első 
felére tehető Délosz szigeti feliratok a következő megfogalma-
zást tartalmazzák: „A déloszi izráeliták, akik a Garizim-hegy 
(Argaridzein) templomába küldik felajánlásukat…”22

Az Izráel elnevezés esetünkben nem egyszerűen a korábbi 
északi országrészre utal, hanem Izráelre mint Jahve választott 
népére. Annál is inkább, mivel a Makkabeusok könyve, mely 
talán egy-két évtizeddel keletkezett a déloszi feliratok után, 
szintén „Izráel fiai”-ként utal Jeruzsálem jahvista közösségére. 
Mindkét csoport Izráelként definiálja magát, mégis, ahogyan ar-
ról a déloszi felirat tanúskodik, a két szentélyhez való tartozás az 
elsődleges identitás mellé odatesz egy második, szűkítő kritéri-

19 A III. Antiókhosz és Ptolemaiosz Sztraszeász fia kormányzó és főpap közöt-
ti hivatalos levélváltás Hefcibában (Bét-Seán mellett) megtalált felirata (kb. 
Kr. e. 201–195). Lásd: Landau, Yohanan H.: A Greek Inscription Found near 
Hefzibah, Israel Exploration Journal 16 (1966) 54–70; 14. sor.

20 Magen: Mount Gerizim Excavation, i. m. 176. Dušek, Jan: Aramaic and Hebrew 
Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV 
Epiphanes (CHANE 54), Brill, Leiden, 2012, 73.

21 Dušek, i. m. 73.
22 Szövegkiadás: Bruneau, Philipe: Les Israelites de Délos et la juiverie délienne, 

Bulletin de Correspondance Hellénique 106 (1982) 465–504. kül. 484; Kraabel, Alf 
Thomas: New Evidence of the Samaritan Diaspora has been Found on Delos, 
Biblical Archaeologist 55 (1984) 44 –46.
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umot is: nem mindegy, hogy a Garizim vagy a Sion templomába 
küldi valaki a felajánlásait.23 

Josephus beszámolói igen eltérőek e korszakról. Utalásai kö-
zött találunk olyat, amely a két csoport közeli kapcsolatára vo-
natkoztatható, amikor azt írja, hogy a garizimi templom építése 
során a jeruzsálemi mintáját vették alapul. Ugyanakkor egyértel-
mű különbségükre tapint rá akkor, amikor a jeruzsálemi temp-
lomból kiutasítottak, akár papok, akár hívők, garizimi otthonra 
találásáról beszél. De kifejezett ellenségeskedésről számol be pél-
dául az Alexandriában élő csoportok között, akik Ptolemaiosz-
hoz fordultak igazságtételért a Mózes által elrendelt templom 
igazi helyének kérdésében, ahol végül a vesztesként kihozott 
garizimiek kivégzésével végződött az ügy (Ant 13,74).24 A való-
ság valahol középen lehetett, vagyis ahogyan később a zsidóság 
egyes csoportjai, úgy a jeruzsálemi és a garizimi jahvisták is ma-
gukat tartották az igazi Izráelnek, de elfogadták vagy inkább el-
tűrték a másik csoport azonos igényét.

A Hasmóneus állam: az új Izráel

A Szeleukida Birodalom hellenizáló törekvése, amint láthattuk, 
kezdetben csupán a tartományi vezetők főpapi titulusában je-
lentkezett. Később azonban a birodalom egységesítő elemévé 
vált, kimondottan a vallás terén. IV. Antiókhosz Epiphanész 
ez irányú rendeletei úgy a jeruzsálemi, mint a garizimi közös-
séget megosztották. A hellenizációt támogató csoportok erősö-
dése mindkét közösségben erősítette a tradicionális vonal radi-
kalizálódását. A Makkabeusok könyveinek beszámolói alapján 
a jeruzsálemi közösség körében az Izráelhez való tartozás alap-
elemeinek betiltása és az azt mégis megtartók likvidálása végül 
fegyveres ellenálláshoz, felkeléshez vezetett. A „lelki” Izráelért 
való egzisztenciális kiállás azonban egyoldalúnak látszik: nincs 
olyan forrás ebből a korszakból vagy korszakról, ami közös fellé-
pést vagy a Makkabeus felkelésben való garizimi részvételt iga-
zolná. Sőt, Josephus szerint a garizimiek vagy egyes csoportjaik 
az előnyösebb megítélés érdekében meg is tagadták az azonos Iz-

23 A két helyre történő áldozatküldésre Josephus is utal: „Később azonban (a 
beköltözött zsidók) utódai között – akik szilárdan ragaszkodtak ősi szokása-
ikhoz – és a szamaritánusok között viszálykodás tört ki, s végül is háborúra 
került a sor, mert a jeruzsálemiek szent helynek tekintették templomukat, s 
azt akarták, hogy mindenki oda küldje áldozatát, a szamaritánusok pedig 
ugyanezt a jelleget követelték a Garizim hegyen épült templomnak.” (Ant 
12,1).

24 Josephus utalásainak részletes elemzéséhez lásd Pummer, Reinhard: The 
Samaritans in Flavius Josephus (TSAJ 129), Mohr Siebeck, Tübingen, 2009.
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ráelhez való tartozás gondolatát.25 A felkelés egyik fontos és egy-
ben korai állomásaként Jeruzsálem elfoglalása, illetve a templom 
újraszentelése délen a vallásgyakorlat legfontosabb elemeit hely-
reállította. Az évtizedekig tartó háborúskodás változó hadisze-
rencséjét követve az érintett területek gyakran cseréltek gazdát, 
de a korábbi Ioudeia területén kívülre már csak a Hasmóneus ki-
rályság kialakulását követően jutott a felkelés. Ez a fázis azonban 
már nem a vallásszabadság kivívásáról, hanem a korábbi Izráel 
helyreállításáról, illetve ezen területek judaizálásáról, a jeruzsá-
lemi közösséghez csatolásáról szólt.26

A korábbi Szamaritisz hüparkheia területe Galilea kivételé-
vel a Hasmóneus királyság kezére került Johannész Hürkanosz 
hadjáratai nyomán, aki az itt lakók erőszakos judaizálásába kez-
dett. Idumea, majd később Iturea lakói esetében ez könnyen 
ment, hiszen a körülmetélkedés vagy halál alternatívája egyér-
telmű választásra bírta a lakosságot. A garizimi közösség ese-
tében azonban már nem volt ilyen egyszerű a helyzet, hiszen 
ők körül voltak metélve, sőt ők is Ábrahám szövetségének jele-
ként viselték a körülmetélkedést, megtartották a szombatot és a 
Tóra volt a szent iratuk, mivel ők is Izráelnek tartották magukat. 
Az egyetlen markáns különbséget ebben az időben csak a jeru-
zsálemi templom helyett használt garizimi templom jelentette. 
Josephus elbeszélése szerint Hürkanosz két alkalommal támad-
ja meg a közösséget. Először 128-ban Samária elfoglalását meg-
előzően (Ant 13,254), majd 110-ben (Ant 13.255–256), ami utalhat 
akár a templom és a város két fázisban történő lerombolására. A 
régészeti leletek alapján azonban az utóbbi dátum igazolható.27 
A garizimi templom lerombolásával Hürkanosz megszüntette 
a különbséget a két izráeli csoport között, legalábbis ez lehetett 
a terve,28 a garizimi közösség azonban a pusztítás ellenére nem 
csatlakozott a jeruzsálemi templomhoz, sőt elindult egy önálló 
garizimi templomteológia kidolgozása irányába, és elhatároló-
dott a jeruzsálemi templomteológiától. A két jahvista közösség 
mostantól teológiailag elválik egymástól, és zsidónak és szama-
ritánusnak nevezhető, bár ezen túl is mindkettő az igazi Izráel-
ként definiálja önmagát.29 

25 „… a szamaritánusok jelleme ilyen: ha a zsidóknak rosszul megy a soruk, 
hallani sem akarnak a rokonságról, s ezzel tulajdonképpen helyes álláspon-
tot foglalnak el; mihelyt azonban a zsidók viszonyai javulnak, azon nyomban 
csatlakoznak hozzájuk, rokonaiknak nevezik magukat, és arra hivatkoznak, 
hogy József utódaitól, Efráimtól és Manasszétől származnak. (Ant 11,8).

26 A felkelés három fázisáról lásd Mor, Menahem: The Persian, Hellenistic 
and Hasmonean Peridode, in Crown, A. D. (szerk.): The Samaritans, Mohr 
Siebeck, Tübingen, 1989, 1–18, kül. 15.

27 Magen, Yitzhak: The Samaritans and the Good Samaritan (Judea and Samaria 
Publications 7), Israel Antiquities Authority, Jerusalem, 2008, 25–29.

28 Knoppers, i. m. 214; Pummer: The Samaritans, i. m. 88.
29 A kérdéskörről részletesebben lásd Zsengellér József: Az „igazi” izraeliták. Ta-

nulmányok a samaritánus közösség ókori történelméről és irodalmáról, PRTA, Pápa, 
2004.
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Politikailag a Hasmóneus ioudaiai (zsidó) állam, az erősebb 
Izráel jelenti azt a közös házat, ahol a jeruzsálemi és a garizimi 
jahvisták egymástól fokozatosan távolodva egymás mellett él-
nek: az ezékieli látomás dávidi királya helyett hasmóneus ural-
kodók, az egy nép helyett két nép.30

30 Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a jahvista vallásszabadságért 
a hellenizáló birodalom ellen küzdő makkabeusok Hasmóneus dinasztiája, 
amelynek feje a jeruzsálemi főpapot is adta, egyre jobban hellenizálódott, 
amiképpen ez nyomon követhető az általuk vert pénzérmék feliratain. Egy 
másik diszkrepancia, hogy a szamaritánusok hagyományában a Tóra sze-
rinti ároni főpapságot ők viszik tovább, de ezek már egy másik témakör itt 
gyökerező részletei.
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Liviu Jitianu 

Egyház a mai világban

Kihívások és feladatok

Egyház a posztmodern globalizáció fogságában

Általánosan kijelenthető, hogy a „ma” egyháza nehéz helyzetbe 
került. Helyzetére leginkább a szétdaraboltság: a vallásos jelen-
ség feldarabolódása, illetve elegyháztalanodása; az elkötelezett 
magatartás, a felelős kereszténység hanyatlása; az értékek vál-
sága jellemző. Nyugodtan beszélhetünk ennek kapcsán az egy-
ház, illetve egyházak peremjelenséggé válásáról: társadalmi je-
lenléte a különféle szocio-karitatív tevékenységekre redukált, és 
a különböző élethelyzeteket kísérő esztétikai jelenséggé torzul. 
Ebben az új/más világban az identitás, a specifikus sajátosságok 
megőrzése, a küldetéstudat ébren tartása összetettnek és nehéz-
nek bizonyul. Különösen, ha az egyházról van szó. Az egyház 
ugyanis önmagának isteni legitimitást igényel (Isten nevében ál-
lítja önmagát), és tanításának normatív jelleget tulajdonít (igaz-
sága, értékei, megnyilatkozásai abszolút jellegűek, amelyek min-
denki számára „kötelezőek”). Úgy tűnik, globális világunkból 
a természetfeletti lassan visszaszorul, elveszti funkcionalitását 
és profilját. Kérdés marad persze, hogy a transzcendens „visz-
szavonulása” eredményezi-e az egyházi tevékenységek margi-
nalizálódását? Elképzelhető, hogy amint „homályba burkolózik 
a transzcendens arca”, ezzel párhuzamosan elveszti az egyház 
társadalmi jelentőségét? Elvész az egyház Isten-arca is?

A mai világ otthona, a globális világ elsősorban „kölcsönös 
világméretű függést” eredményezett. Válságot, mértéktelen pia-
ci versengést, társadalmi megosztottságot szült. A vallás kapcsán 
profil nélküli szinkretizmus (egymásba folynak a vallásos ele-
mek, jól megférnek egy kalap alatt), a vallással szemben tanúsí-
tott laicista törekvés (az állam vallásszabadságot biztosít ugyan, 
de elhatárolja magát mindennemű vallásos megnyilvánulástól, 
semleges és érdektelen), helytelenül értelmezett vallásos funda-
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mentalizmus (nem hűség a múlthoz, hanem intolerancia) és nem 
utolsósorban a technicista gondolkodásmód (ez pedig haszon-
elvűséget eredményez, minden mértéke az, hogy mi a hasznom 
belőle) érhető tetten. Ilyen összefüggésben a globalizáció „bom-
lasztó hatásaival” kell számolnunk. Egyesek szerint ez megvál-
tozhatatlan. Az egyed- és a kisközösségek hatékony ellenállása 
esélytelen. Tehetetlen kiszolgáltatottjai a történéseknek. Johann 
Baptist Metz ebben az összefüggésben az egyház „provincializ-
musáról” beszél (beletörődtünk a kicsiny nyáj helyzetébe). 

A jelzett helyzet egyik velejárója az is, hogy nehezen lehet a 
társadalmi jelenségeket modellálni vagy általánosan érvényes 
struktúrákkal leírni. Ilyen adottságok között nehéz az egyház 
pontos helyzetét körbeírni vagy feladatát a társadalomban meg-
határozni. Mégis, ha erre vállalkoznék, mindenekelőtt a jelen 
helyzet adottságainak reális felmérését tartanám fontosnak: egy 
egyházi diagnózis felállítását. Látni erőforrásainkat (humán és 
anyagi), s ezek mentén egy bizonyos betervezhetőséget, stratégi-
át. A realitás tudomásulvétele szolgálhatna bármilyen egyházta-
ni modellnek vagy pasztorális elképzelésnek létalapul. Emellett, 
persze, fontosak a teológiai alapok és a spirituális erőforrások 
is. Egyértelmű viszont, hogy számos egyháztani modell elveszti 
legitimitását. Mindenekelőtt azért, mert ezek mindig egy sajátos 
teológiai kultúra és egy keresztény világszemlélet tükrében szü-
lettek meg, amelyek magukon hordják a mulandóság pecsétjét. 
Egyértelmű számomra az is, hogy nem beszélhetünk „egyetlen” 
egyházi modellről, ezt regionálisan, a helyi adottságok tükrében 
lehet csak megfogalmazni. A „közös” mindebben az „egyetlen 
hit, ugyanazok a szentségek, és ugyanazon Jézus Krisztus”.

Erdélyből, kitekintve a helyi egyház adottságaiból a világegy-
ház küzdelmeire, nem tudnék egyháztani modell körvonalázá-
sára vállalkozni. Leginkább azért, mert mozgó talajon állok. Ha-
tározottan előttem áll Karl Rahner, röviddel a II. Vatikáni Zsinat 
után tett kijelentése, amely igenis találó az általam ismert egy-
házi térségre. Az egyház ma mint két világ ütközőpontja mutat-
kozik meg. Egyik felől a hagyományos, homogén, hierarchiku-
san felépített kereszténység áll, másik oldalon pedig a megújuló 
társadalmi, egyházi életformákkal találkozunk. Ebben az össze-
függésben az egyház egy átmeneti helyzetben található: átmenet 
egy korábban homogén társadalmi renddel és kultúrával egybe-
fonódott népegyházból egy olyan hívő közösségbe, amely a sze-
mélyes és szabad hitéletre épít. Erdélyben és az általam ismert 
vallásos térségben hatványozottan igaz mindez. Az átmenet ál-
lapotában vagyunk, s ez gyakran tanácstalanságot, vízióhiányt, 
bátortalanságot, és nem utolsósorban a gondviselésbe vetett bi-
zalom hiányát jelenti.

Természetesen fontos látni a változó faktorok közepette is, 
hogy miben áll az egyház örökös küldetése: az örök, áthagyo-
mányozott isteni igazságok megőrzése és továbbadása. Mindez 
mellett viszont belső szükségszerűségnek mutatkozik a hitet, a 
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hitigazságokat, tartamukat megőrizve, újrafogalmazni, az egy-
házi struktúrákat újból és újból felülvizsgálni, adott esetben új 
utakra vállalkozni. A „jelen” kérdései választ „mai” módon igé-
nyelnek. A válaszadás pedig a mai ember élethelyzetét figyelem-
be véve kell történjen, mégpedig olyan módon, hogy az embert 
egzisztenciájában szólítsa meg és serkentse elkötelezett Krisztus-
követésre. Csak ezen keresztül maradhatunk a „jövő egyháza”. 
Fontos követelmény és kritérium ebben a kérdéskörben, hogy az 
egyház nem önmagáért, hanem az emberekért, minden emberért 
kell éljen. Helytelen volna egyszerűen a továbbélésért küzdeni, 
ragaszkodva az adott és működő struktúrákhoz. Törekvéseinek 
mozgatórugója nem csupán az emberek felszínes integrálása és 
egyházias érzületű kereszténnyé formálása. 

Maga a II. Vatikáni Zsinat és az ennek szelleméből forrásozó 
új egyházmodellek (közösségmodell, szentségi modell) a tudato-
san megélt keresztény létforma alapjait rakták le. Ilyen értelem-
ben a zsinat hídként szolgált a múlt és a jövő között. Tudatosítot-
ta az egyház „tiszta forrásait”, és ezeket átemelve a jelenbe akart 
a megígért jövő előkészítője lenni.1 

A jövőt megjósolni lehetetlen. Az egyházi futurizmus, amely 
a kiszámítható jövő leírásával foglalkozhatna, mégis létjogosult. 
Lehetséges, hogy egyházunk „a kis csoportok egyháza”, esetleg 
„a polarizálódás és különféle csoportosulások egyháza” lesz. 
Számos strukturális változással kell szembenéznünk, már csak 
azért is, mert a jelen egyházi architektúra nehezen működtethe-
tő. Tény, hogy a felsorolt kérdéskörök kihívást jelentenek mind 
az egyes keresztény ember számára, mind az egyház egészének. 
Kétségtelen, hogy az adott helyzet vizsgálata a pozitívum mel-
lett (az egyház szolgálata a világban) negatív, kritikus ponto-
kat is magába foglal (különösen a hierarchikus-jurisdikcionista 
egyházi magatartást illetően). Mindkettő akár biztató jelként is 
értelmezhető: a jövő kihívásai az egyház még nem megérkezett 
állapotáról beszélő jelek, amelyek feltétel nélküli istenbizalomra 
serkentenek: bízni a köztünk levő éltető Lélek erejében, aki az 
„új” teremtés hordozója. Egyértelmű jele mindez annak is, hogy 
keresztény hivatásunkat átgondoljuk, s komolyan vegyük ke-
resztény identitásunkat. 

Gondnak tartom a jelen változásainak nem komolyan vételét. 
Felelőtlennek, ha nem teszünk meg minden emberileg megtehe-
tőt. Túl naiv volna azt hinnünk, hogy minket nem érint a globális 
1 A különböző optimista és bizakodó próbálkozások ellenére azt láthattuk az 

elmúlt 50 évben, hogy a zsinat utáni kor bizonyos fokú visszarendeződést és 
görcsös félelem-sémákat szült, amelyek a múlt szellemét idézve képtelenek 
a jelen adottságainak tükrében viszonyulni a mai világhoz. E kettőség tük-
rében gyakran hitelét vesztettnek tűnik az ún. hivatalos egyház. Egységről 
és keresztény nyitottságról beszél, mégis sok esetben képtelen a dialógus-
ra. Örömhírt, elfogadást és kölcsönös egymásgazdagítást hirdet, diakonális 
szolgálatkészségről beszél. De mit tapasztal a mai keresztény? Gyakran ha-
tárokba, meg nem értésbe, eltiltásba ütközik, problémáira „válaszként” egy-
házjogi előírásokat kap.



változás; ha azt hisszük, majd elmúlik ez is, valahogy csak kibír-
juk… A „posztmodern”-ként leírt jelenség az élet minden terü-
letére kihat, életkörülményeink változásán keresztül elkerülhe-
tetlenül a tudatunkra is. Nem tehetünk úgy, mintha nem lenne 
közünk hozzá. A keresztény körökben elterjedt tartózkodó állás-
pont, mely szerint az eddigi tapasztalatok alapján nem bizonyít-
ható, sőt igen kétségesnek látszik, vajon a magát posztmodernnek 
tekintő gondolkodásnak van-e pozitív hozadéka a kereszténység 
számára, vaknak bizonyul. Hiszen nemcsak tanulhatunk, de nyil-
vánvalóan máris tanultunk tőle: a hatása alá kerültünk! 

A változás jelei egyértelműen tettenérhetőek még az egyház 
„szent” berkeiben is. Úgy tapasztalom, az újskolasztikus filozófia 
és teológia által képviselt merev metafizikai kategóriák fellazul-
nak. Nem mernék már profilált teológiai iskolákról beszélni, ha-
nem sokkal inkább egy erősen individualizálódó teológiai szín-
térről. A források „rehabilitálása” erőteljes spirituális eltolódást 
eredményez, amely ismét aláhúzza a múlt értékeinek fontossá-
gát, és serkenti a hit (újra)megtalálását is. Jó azt is látni, hogy a 
II. Vatikáni Zsinat által megvalósított „posztmodern fordulat” az 
egyházon belüli kollegialitás szellemét hozta, amely ugyan a hie-
rarchián belül sem valósult meg teljesen, nemhogy a plébániai ve-
zetés struktúráiban, mégis melegágyat biztosít a „papi szolgálat” 
közösségi megélésének. Változott az egyház „abszolút igazság-
igényének” egyházi lehorgonyzása. Ennek eredménye az ökume-
nizmus; a világgal és a más vallásokkal való párbeszéd. A zsi-
nat „evangéliumi kultúrája” a Lélek működésének látható jele és 
bizonyítéka, amely az evangéliumi értékek térnyerését eredmé-
nyezte; a keresztény nagykorúság elismerését és komolyanvételét 
szülte. Mindez az egyház hitelességét erősítette, s megalapozta 
a „szavahihetőség” kultúráját. Hogy mennyiben volt az egyház 
érett erre a változásra az 1960-as években és utána, az vitatható. 

Meggyőződésem, hogy a zsinati „szellem”, a változás okai 
nem vezethetők vissza csupán ekleziogén erőforrásokra, annak 
ellenére, hogy a zsinatot óriási és csodálatos teológus előmunka 
előzte meg. Igenis, az „idők jelei”, a világban végbemenő „kül-
ső” változások provokációja egyértelmű. A megoldások keresése 
akkor és ma komoly kérdést jelent. Sokak számára a helyes út a 
„párbeszéd a múlttal”, a „visszafele nézés”, a múlt variálása. Ez, 
persze, nem más, mint „a már kimondottak gyenge utóöntete”, 
„katolikus monológ”, amelyet az egyház egyszemélyben folytat, 
s amelynek semmilyen össztársadalmi relevanciája nincsen. Már 
csak azért sem, mert egyértelmű ebben „a látnoki erő” hiánya. 
Mások a változó világban esélyt látnak. Számukra a jelen impe-
ratívusz: kihívás, amit meg kell ragadni. Ez a magatartás nem 
zárkózik el az egészen új, a „nóvum” elől. Semmiképp nem je-
lenti ez a változás viszketegségét vagy értelmetlen reformtörek-
vést. Egyszerűen helykeresés az idő forgatagában. Eszerint ko-
moly követelmény a globalizációs folyamatok aktív formálása, 
hasznossá tétele. Helytelen a semmittevő, csupán démonizáló, 
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elítélő magatartás. A globalizációs folyamatok ugyanis a keresz-
tény ember számára esélyt jelenthetnek. Ha XVI. Benedek pápa 
törekvése szerint közrejátszhatnánk abban, hogy a nyereségori-
entált társadalmi folyamatok a szeretet által levetkőzzék „em-
bertelenségüket”, és „átitatódjon” világunk egy „transzcendens 
humanizmussal” (Isten arcában formálódó emberiség), ha a mai 
világ formáló szereplőivé válnánk, ha tisztán meg tudnánk őriz-
ni a természetet (Ferenc pápa), mindez legitimálná helyünket 
(úgy is mint intézmény) a világban. Úgy érzem, hogy intellek-
tuális becsületesség (K. Rahner) kényszerít arra, hogy számot 
vessünk a modern világ következményeivel, hogy megtalálhas-
suk magunkat benne, és meg tudjuk üzenetünket fogalmazni. A 
feloldhatatlan feszültség abban áll, hogy egyszerre kell óvakod-
nunk a jelenkor új jelenségeinek egyoldalú, a saját kultúránk lá-
tószögéből történő értékelésétől, másrészt be kell látnunk, hogy 
a történelemből nem vezet kiút. 

Katolikus „megoldás”:  
Krisztus-központúság és egyetemes papság

A következőkben elsőként az egyház lényegi megközelítésére 
vállalkoznék: mi a változtathatatlan alap. 

Az egyház identitását Jézustól, a megtestesült Isten-Fiútól 
kapja. Jézus a Krisztus, röviden és lényegretörően fogalmazva, 
az egyház kánonja. Egyházunk annyiban mondható krisztusi-
nak, annyiban az üdvösség hordozója, amennyiben transzpa-
rens a Krisztus-eseményre. Legitim voltának abszolút kritériu-
ma: a Feltámadottat és Lelkét történelmileg megtestesíteni. Így 
lesz Krisztus titokzatos testévé, az üdvösség egyetemes szent-
ségévé és a Lélek templomává. A Krisztus-esemény függvényé-
ben az egyház lényegét a következőképpen fogalmazom meg: az 
egyház a szentháromságos belső ökonómia megmutatkozásának 
és megtapasztalhatóságának helye. A szentháromságos Isten éle-
te, dinamikája, szeretete lüktet a reális, konkrét történelmi adott-
ságok keretein belül, amely élet a történelmet üdvtörténetté, az 
egyházat pedig az üdvesemények helyévé teszi. Az önmagát fel-
táró, kinyilatkoztató Istent hirdeti meg az egyház. 

Az egyház ugyanakkor emberi közösség is. Intézmény, amely 
az emberi jelenség teljességének pecsétjét hordja magán. Olyan 
antropológiai keret, amelyben az egyes ember és maga az emberi 
közösség az önmagát feltáró Istennek választ ad. A kinyilatkozta-
tás megszólítottja – az ember – válaszadásában létét; egész életét 
és világát adja Istenének. Ezen antropológiai „arc” azonban nem 
mérhető a változatlan mércéjével, igenis mozgó és változó jelenség.

Mindkét „történés” – Isten ön-feltárulkozása, az ember Isten-
hez való közeledése  – mozgatórugója a szeretet. Isten, aki maga 
a szeretet, ajándékozó, ki nem érdemelhető, végtelen szerete-
téből megszólította az embert. Az istenképű ember, aki létében 
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szeretetre irányult (Isten teremtményének legfontosabb tartozé-
ka a szeretet), viszont szereti Istenét. Ebben az összefüggésben 
mondhatjuk: az egyház Isten és ember szeretetének a helye. „Ott 
él az egyház, ahol az emberek erre a kettős irányultságú [sze-
retet-] kapcsolatra összegyűlnek.” Isten üdvszerző tetteinek hir-
detése, valamint az emberek közti igazságosság és irgalmasság 
gyakorlata a krisztusi szeretetben, az egyház alaptermészetét 
képezik – vonom le következtetésem. Ezen alapvonások a Feltá-
madott reális jelenlétének jelei az egyházban, a tanított Szóban, 
a megünnepelt szentségi jelekben és a szegények, a betegek, a 
kitaszítottak, a „kicsinyek” szolgálatában egyaránt. Ebben rej-
lik az Isten-ország követelménye: hívő remény az Isten-ország 
megvalósulásában és szolidaritás az emberekkel. Mind a hit ta-
núsítása, mind a szeretetszolgálat az egyház életében liturgikus 
vonzatot is kap. Mindkettő ugyanis istentiszteletnek mondható, 
már csak azért is, mert az ember-kérdés az isten-kérdéstől a meg-
testesülés óta elválaszthatatlan. A hit-aktus és az ember szolgá-
lata bizonyos értelemben liturgia, mert mindkettő kiindulópont-
ja, hordozója és célja Isten, mindkettő Isten dicsőségét szolgálja. 
Hitem szóban és tettben való tanúsítása a Jézus Krisztusba vetett 
hitem megvallása. A felebarát szolgálatában azt a tevékenységet 
folytatom, abba kapcsolódom bele, amely történésnek prototípu-
sa Jézus Krisztus. Ebből a szempontból mondható, hogy a litur-
gia lényegesen kapcsolódik a martüriához (hitünk megvallása), 
a koinonía (közösség) pedig elképzelhetetlen a diakónia nélkül. 
Ott beszélünk tehát egyházról, ahol a krisztushívők hitből faka-
dó, cselekvő szeretetközösségbe összegyűlnek. Így mondható, 
hogy a martüria és a diakónia a kereszténység alapkövetelmé-
nye. Nem beszélhetünk tehát hitvallás és szeretetszolgálat nélkül 
Krisztus egyházáról – foglalom össze az eddigieket. 

Az egyház lényegi szerkezete a szentháromságos életre épül, 
világban való volta pedig egyértelműen tanúság és szeretetszol-
gálat. Ezen kijelentés minden egyháztani dogma középpontja, 
ugyanakkor minden egyháztani modell irányelve is. Egyháztani 
vázlatom is erre épít.

Az egyház diakonális alaptermészetére figyelve úgy gon-
dolom, tisztán körvonalazható az egyházi gyakorlat jövőjének 
útja. A diakónia a „megváltás földhözkötött megnyilvánulása, 
az eszkatológiai Isten-ország örömhíre az ő »már« lehetséges-
ségében és a »még nem« lehetetlenségében” – jelenti ki Ottmar 
Fuchs. A diakonális gyakorlat mintegy mércéje a hit és az élet 
helyes viszonyának. Összekötő kapocs a megfoghatatlan és a 
megtapasztalható, a gyakorlati között. A diakonális szolgálat el-
sődleges célját önmagában találja meg. Nem volna helyes vala-
milyen cél függvényébe vagy szolgálatába állítani. Értelmet ön-
magában nyer, hiszen a krisztusi/keresztényi identitás feltétele. 
Annyiban beszélhetünk Krisztus egyházáról, amennyiben ez egy 
szolgáló egyház. Csak egy diakonális egyház hordozza önmagán 
az isteni élet pecsétjét. Amint a keresztény ember önazonosságát 
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az adja meg, hogy mindig az evangélium megszólítottja marad, 
és ennek megfelelően szóban és tettben az evangélium hirdetője, 
úgy az egyház identitása is az élő Szóból táplálkozik, mégpedig 
abból, hogy megpróbál mindig a Krisztus-követés útján maradni, 
és igyekszik szolgálatában az isteni örömhírt realitássá tenni. Csu-
pán ezek után lehetséges egy hiteles egyházból induló, önmagát 
és „másokat” megcélzó evangelizáció és misszió. Az egyháznak 
önmagát a diakónia szemszögéből kell meghatároznia: azt meg-
élve válik az üdvösség hatékony jelévé. Nem lehet az egyház cél-
ja az evangéliumhirdetés alanyainak eklektikus megválasztása. 
Küldetése a különböző határok, elválasztó vonalak diakonális fel-
oldása, a Krisztus akarta egység keresése. Az „idők jelei” arra 
sürgetnek, hogy a diakónia „elegyháztalanodását” meggátoljuk. 
Nem szabad a diakóniai szolgálatot olyan sajátos tevékenység-
nek tekintenünk, amely a hivatalos egyháztól elszakíthatóan is 
működőképes. Funkcionális szolgálatnak sem tekinthetjük. Sok-
kal inkább azt kell szem előtt tartanunk, hogy a diakónia olyan 
szolgáló feladat, küldetés, amely Jézus Krisztus egyházának lé-
nyeges ismertető jele. Így sem a diakónia, sem az evangelizáció 
nem szolgálhat eszközként egy intézmény fenntartására vagy új 
tagok toborzására.

A diakóniai szolgálat a papi szolgálat fontos tartozéka. Sőt, 
mondhatni a papi szolgálat kritériuma. Az egyházi hivatal (a pap-
ság) meghatározásához ebben az összefüggésben két lényeges 
vonás tartozik: a hit továbbadása (igehirdetés és martüria) és a 
diakonális szolgálat. E kettős tartozék közösen határozza meg a 
papi hivatalt. Martüria és diakónia a papság lényegéhez tartoz-
nak. Papság és diakónia egymást feltételező valóságok, amelyek 
a megvalósulás szintjén egyenrangúak. Semmiképp sem beszél-
hetünk e kettő viszonyában alá- vagy fölérendeltségről. Bármely 
ilyen irányú törekvés az egyház lényegi megfogalmazását, kül-
detését csorbítaná. A kettő együtt szolgáltatja az egyház Krisztus-
formaságát; közösen szolgálják az Isten-ország eszkatologikus 
elközeledtét. Az egyházi hivatal „másokért való lét”-et jelent. A 
fentieket figyelembe véve: a diakónusi szolgálat minden egyhá-
zi hivatal lényeges tartozéka. Nem a papság egyik jellemvonása 
vagy másodlagos tartozéka, hanem kritériuma, a papság mivoltá-
nak meghatározója. Ebben az összefüggésben: az egyház alapvető 
tartozéka a papság, a papi szolgálat, amely a diakonális szolgá-
latra épül. A szolgálat pedig, az egyház tanítása szerint, minden 
megkeresztelt ember alapvető krisztusi jellemzője. 

Ezért számomra a papi szolgálat hordozója a krisztusi közös-
ség. Az „egyetlen papság” közösségi megélése. Nem csupán el-
vileg, hanem a valóságban is. A papi szolgálat különböző szem-
pontjainak közösségben és közösségileg való megélését állítom. 
Ez nem jelenti a papi szolgálat szétdarabolását, sem a felszentelt 
papok nélkülözhetőségét, hanem a krisztusi közösség papi jelle-
gét, ahol maga a közösség a papság hordozója. Közösségileg, és 
nem csupán, kiemelten egy személyhez (felszentelt pap) kötötten.  
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Egyháztani dogmaként fogalmazom meg: Isten népe az egy-
ház egyetemes küldetésének hordozója. Állításom a II. Vatikáni 
Zsinatra támaszkodik: az egyház alanya a királyi, papi nemzet, 
amelynek hivatása Isten csodás tetteit (mirabilia Dei) hirdetni, s 
az egyszeri és végérvényes áldozatot bemutatni. Az egyház, azaz 
Isten népe az ő összességében az üdvösség elsődleges és lénye-
ges hordozója.2 

A közösség helyes krisztológiai és pneumatológiai értelmezé-
se elengedhetetlen az ekkleziológiai definíciókban. Lényegében 
ott van egyház, ahol krisztusi közösség találkozik, amely közös-
ség a „közös asztalról” táplálkozik, és a Lélek adományait a kö-
zösség javára fordítja. Egyértelmű, hogy ilyen összefüggésben az 
egyház sem mint szentségi eszköztár nem közelíthető meg, és 
nem is azonosítható a Krisztus-képviselet rendjével, a felszentelt 
papsággal. Nem az apostolok, és így nem is az apostolutódok 
képezik az egyházat, hanem a feltámadt Urat ünneplő közösség! 
A közösség a központi szentség, és minden egyházi tevékenység 
akkor létjogosult, sőt mondhatni krisztusi, ha ennek a közösség-
nek, Krisztus eleven misztikus testének az életéből táplálkozik és 
abból nő ki. Ezért mondja a zsinat: Isten népének egésze az em-
beriség számára az egység, a remény és az üdvösség forrása, a 
megváltás (üdvösség) „látható szentsége”. Isten népéről beszél-
ve próbálja ismét a zsinat a jórészt elfeledett, de az egyház lénye-
gét, alapját képező, az ősegyház életében még központi szerepet 
játszó valóságot, az „egyetemes papságot” és az ebben gyökere-
ző keresztény méltóságot („választott nép, szent nemzet, királyi 
papság”) ismét feleleveníteni az egyházi öntudatban.3 

Az egyetemes papság, amely a krisztusi megváltó mű része-
sévé tesz, elsősorban szolgálatot jelent: Isten dicsőségét és a te-
remtett világ megváltását szolgálja. Ez a megközelítés mintegy 
kiszabadítja a papi tisztséget a nagyon is leszűkített keretei közül, 
amelynek értelmében a pap (legyen az a szent szolgálatra kivá-
lasztott és felszentelt vagy az egyetemes papság részese) „csupán” 
a szentségi tér központi szereplője. A papság Krisztus példájának 
megfelelően tehát szolgálatot jelent. Ilyen összefüggésben tulaj-
doníthatunk az egyetemes papságnak diakonális vonzatot.
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2 A zsinat e közösségben gyökerezett és Krisztusra irányított szemléletmód-
dal a helytelen hierarchikus egyházi szemléletmódnak próbál gátat vetni, 
mely szemléletmód hosszú időre rányomta az egyházra pecsétjét, és amely-
től egyeseknek kényelmesebb ma se elszakadni. Ez utóbbi szemléletmód az 
egyház lényegét, sőt létjogosultságát, az áldozatot (az áldozat itt központi 
szerepet kap) bemutató szolgálati (de valójában kevésbé szolgáló) papságtól, 
egyházi hierarchikusan felépített rendtől vezeti le.

3 Tragikus történés – állítja Robert Schlund – valamely igazságot az egyház 
egészéből kiollózni, és másodrangúnak tekinteni. Még súlyosabb a megszü-
letett féligazságot egyetemes érvényűvé tenni, s egy túl egyoldalú szemlé-
letmód (ebben az esetben: túl papközpontú) szolgálatába állítani. Egy ilyes-
fajta szemléletmódot igyekszik a zsinat megszüntetni akkor, amikor Isten 
né pének egyetemes papságát hangsúlyozza, és magát a szolgálati papságot 
is az egyetemes papságból vezeti le.



Legyen vezetői, igehirdetői, tanítói vagy megszentelő hata-
lom, a papi szolgálat intenzitásának csúcspontját az eukarisztia 
megünneplésében éri el, amely a Krisztus-események összefog-
lalt megjelenítése, amelyben feloldódik tér és idő, múlt, jelen és 
jövő megosztottsága. Krisztus egyszeri és végérvényes áldozata 
lesz ebben a szent cselekményben jelenvalóvá. Nem emlékezés 
ez, nem is szimbolikus megjelenítése egy valamikori történés-
nek, hanem Krisztus valós jelenléte a közösségben. Nem jelképes 
történésről van tehát szó, hanem a Krisztus-esemény reálisan je-
lenvalóvá lesz. (A teológia ebben az összefüggésben reálszimbó-
lumról beszél.) Ez a krisztusi jelentét pedig a végső beteljesedés 
biztos ígérete. Benne van a jövő (eszkaton) is, azáltal, hogy már 
„itt” van közöttünk, jelenné lesz. Ennek örömhírét („hitünk szent 
titkait”) hirdetjük, amíg Ő el nem jön (parúzia). Ez a krisztusi 
jelenlét pedig nem köthető az egyes ember személyéhez, nem az 
egyes pap szentségi cselekedetének eredménye. Ezért ha krisz-
tusi képviseletről (repraesentatio Christi) beszélünk, fontos ki-
emelni: nem a pap személye képviseli Krisztust, nem ő az „alter 
Christus” (Krisztus személyét képviselő, „második Krisztus”), 
hanem a közösség, az egyház szolgálata teszi Krisztust jelenva-
lóvá. Ahol ketten vagy hárman összegyűlünk, ha halálát és fel-
támadását hirdetjük, Krisztus közöttünk van. Senki sem képes 
személyében Krisztussá válni, vele ontológiailag azonosulni. 
Krisztus papságának örököse éppen ezért minden megkeresztelt 
ember, az egyház egésze. Így tehát, úgy a szolgálati papság, mint 
az egyetemes papság minden egyes tagja Krisztus papságában 
részesedik! Papságukban összetartoznak, egymást kiegészítik és 
együtt alkotói Krisztus titokzatos testének, az egyháznak.

A zsinat az üdvösség megvalósítását minden megkeresztelt 
ember feladatául tűzte ki: „A […] keresztény ember pedig meg-
kapja a »Lélek zsengéit« (Róm 8,23), amelyek képessé teszik arra, 
hogy megtartsa a szeretet új törvényét. […] a Szentlélek minden-
kinek fölkínálja a lehetőséget, hogy […] csatlakozhassanak e 
húsvéti misztériumhoz.” Ez a küldetés tehát Isten népének, sőt 
minden egyes embernek szól. Ezáltal lesz még nyilvánvalóbbá 
az egyház „egyetemes szentségi” mivolta. „Minden hívőnek, 
mivel az élő Krisztus tagja, s a keresztség, a bérmálás és az eu-
karisztia által Krisztusba épült és hozzá vált hasonlóvá, köteles-
sége együttműködni Krisztus testének gyarapításában és növe-
lésében, hogy e test minél előbb elérje a maga teljességét. Ezért 
az egyház minden gyermeke érezze felelősnek magát a világért, 
ápolja magában az igazi katolikus lelkületet, és segítse az evan-
gelizáció művét.” 

Az ortodox egyháztan pillérei

A kortárs ortodox megújulási törekvés kettős meghívásnak tű-
nik. Egyrészt restrospektív, visszatekintést sugalló: a keresztény 
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múlt vizsgálatára összpontosít. Másrészt pedig prospektív: a je-
lenre és az eszkatologikus jövőre vonatkozó, ugyanis igyekszik 
az isteni igazságokat oly módon közölni, hogy az ekkléziológiai 
legitimitást biztosítson, és ehhez kötötten választ adjon a mai 
ember egzisztenciális helyzetére. Szükségesnek tartja a mai egy-
házi élet teológiai és spirituális identitásának alapos átgondolá-
sát. A mai kor kérdéseire való válaszadás útja ebben a kontex-
tusban nem más, mint az egyház létének aktuális legitimálása, 
természetesen a kinyilatkoztatás és a szent hagyomány fényé-
ben. Mindkét megnevezett törekvés igyekszik a lét teljességét 
átfogni, nem csak részkérdésekre összpontosít, és így a keresz-
ténység intellektuális-teológiai, társadalmi-intézményes és kul-
turális szempontjával is számol.

A kortárs kelet-európai ortodox egyháztan sajátos történel-
mi kontextusban született. A 19–20. század társadalmi átszerve-
ződései, a mindenkori modern nemzetállamok szabta feltételek 
(mint pl. egyházi tevékenységek leszorítása a társadalmi történé-
sek nyilvános színpadáról), a konkrét, uniform és következetes 
hagyomány hiánya az egyházban, valamint a társadalmi életre 
vonatkozó gyakorlatias reflexió hiánya rendkívül nehéz helyzet-
be hozta az egyházat. Ebben a helyzetben lepte meg az egyházat 
a kommunizmus azon kísérlete, hogy egy szinte messianisztikus 
földi államot teremtsen, amely később gonosz utópisztikus ide-
ológiának bizonyult. 

Az egyházi megújulás ebben a kontextusban két vonalon in-
dul el, ami két fogalomban foglalható össze: antropológia és 
egyháztan, azaz keresztény embertan és isteni közösség. A teo-
lógia mindig újra visszatérő témája az ember. Ez az emberköz-
pontú, „vissza a forrásokhoz!” jelmondatot viselő mozgalma a 
görög atyák teológiájának újrafelfedezéséhez vezet. Az ember 
ebben az összefüggésben nem az individualista és szubjektivista 
redukcionizmusok racionális létalanya, hanem olyan személy, ki-
nek személy-volta elválaszthatatlan a közösségtől. 

Az antropológia ugyan mindig a teológia központi kérdését 
képezte, ám sosem mint önálló teológiai kérdés, hanem mindig 
mint az istentan záradéka. A jelenkori egyházi perszonológia 
(különösen az orosz és görög filozófiai térségben megszülető) az 
embert kiragadja a német idealizmus „abszolút én”-jének fogsá-
gából, és kifejezetten közösségre-irányultságának szempontjából 
tárgyalja. Ezen összefüggésben döntő jelentőséget kap az ember 
kommunitárius voltának hangsúlyozása. A nyugati racionalista 
esszencializmussal szemben, amely a személy más kategóriákra 
(mint pl. individuum, szubjektum) való lecserélését eredményez-
te, az ortodox teológia az apofatikus perszonalizmust helyezi elő-
térbe. Egy hangsúlyosan kirajzolódó antropológiai irányvonalat 
vehetünk észre, amelynek minden kérdése egy krisztusalakú, spi-
rituális antropológiát céloz meg. Ugyanilyen nyomatékos az orto-
dox egyháznak az antropológiával szorosan összefüggő új vagy 
legalábbis újszerű egyháztana. Új abban az értelemben, hogy a 
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„régi források” korszerű feldolgozását célozza meg, újra a teoló-
gia középpontjába irányítva a biblikus gyökerek, valamint az első 
századok patrisztikus örökségét, és ezen belül a keresztény antro-
pológia és ekkléziológia középpontjává válik. Ennek alappillérei: 
a teandria (isten-emberi egység) és a kommúnió (közösség).

Az egyház mibenlétét, lényegét vizsgálva két szempont kap 
hangsúlyos szerepet. Elsőként az egyház üdvtörténeti szerepe, 
és mindennek a priori alapja: a szentháromságos kommúnió lé-
nyegi kiáradása. Ennek függvényében nyer a teremtett világ 
ekkléziológiai jelentőséget. Az üdvtörténeti kompozíción túl 
fontos látni az egyház teandrikus voltát. Az egyház ugyanis 
„olyan teandrikus organizmus”, amelyben „az emberi élet egye-
sül az istenivel”, az istenemberi fiúság modelljének megfelelően. 
Mindennek garanciája a Szentlélek, aki teljessé teszi bennünk az 
isteni életet. A teandria misztériumának, amely elsőként Krisz-
tusban Isten és ember lényegi egyesülését jelenti, folytatása és 
kiteljesülése Isten és az egész emberiség egyesülése. Ennek ható 
faktora a Szentlélek, megvalósulási helye pedig az egyház. Itt 
lesz lehetségessé a Krisztusban, valamint Isten teremtetlen ener-
giáiban való részesedés (metalepsis). Ezek függvényében jelent-
hető ki, hogy az egyház egyszerre „az emberréválás és a megis-
tenülés helye”.

Az emberiség megváltásának megvalósulása, megteste-
sülése és megváltása gyümölcseinek növekvése, amelynek 
eszkatológiai kiteljesedése az ember megistenülése (theiosis), az 
egyházban és az egyház által történik. Az egyház Krisztus sze-
mélyének és megváltó művének a közösségi kiterjedése, a Krisz-
tus-hívők eleven, aktív organizmusa. Ily módon Isten országá-
nak tér és időbeli hordozója, olyannyira, hogy kijelenthető: az 
egyház Isten országának egyetemes „szentsége”. 

Az egyház megváltástana és ehhez kapcsolódó egyháztana 
az antropológiai tanítása tükrében érthető meg. Az emberi sze-
mély lényegében univerzális jellegű, ugyanis, legalábbis virtuá-
lisan, magába foglalja az „egész” teremtett világot: mind a társa-
dalom, az emberi közösség egészét, mind magát a kozmoszt. Az 
ember ugyanis „a Szentháromság misztériumának belső momen-
tuma”, léte egésze „istenképű”, ugyanakkor olyan „hely”, ahol a 
Szentháromság-Isten működése megmutatkozik. Helyesen értel-
mezni a keresztény antropológiát éppen ezért csak szentháromsá-
gos és dinamikus szempontokból lehetséges. Az antropológiára 
épülő ortodox megváltástanon belül ennek megfelelően szociális 
és kozmikus implikációkról beszélhetünk. Ennek függvényében 
állítható, hogy a lét maga nem redukálható a lényegre (substantia), 
hanem kommúnió (koinonía). Csak a közösségről mondható, 
hogy valóban létezés, valóban lényeg. 

Az emberi egzisztencia két síkon fogható meg: mint bioló-
giai és mint ekkléziológiai hüposztaszisz. Az utóbbi tükrözi az 
ember valós létét és hivatását. Mint ekkléziológiai hüposztaszisz 
ugyanis az emberi konstitúció adottságai a szabadság- és a kö-

 egyház a mai világban 25



zösség-irányultság. Megvalósulása tehát kizár minden ontoló-
giai kényszert és bármilyen jellegű individuális redukciót. En-
nek feltétele az egyház szentségei által közvetített Krisztológia. 
A fragmentált, individuális, biológiai létformával szemben az 
ekkléziológiai hüposztaszisz „katolikus”. Egy univerzális, sze-
mélyes kommúnió részese. Az ekklézológiai hüposztaszisz nem a 
biológiai vagy a történelmi evolúció eredménye. Még akkor sem, 
ha állítható, hogy a biológiai és ekkléziológiai szempontok talál-
koznak az emberben, és egymást nem kizáró valóságok. Az utób-
bi nem értékeli le a biológiai adottságokat, hanem megszabadítja 
a biológia „ontológiai szükségletétől”, és elvezeti az emberi sze-
mélyt léte teljes megvalósulásához.

Az embertan alapvetően perszonalisztikus és kommunitárius 
jellegű – vonom le következtetésem. A megváltás kizárólagosan 
csak személyes és közösségi keretben elképzelhető. Maga a lét is 
csak mint kommunitárius valóság elképzelhető. A kommúnió tö-
kéletes megvalósulása pedig az egyház. Az egyház ugyanis „Krisz-
tus és a megváltás kommunitárius kiterjedése a világban”. Ezért a 
lét tökéletes formája. „Titokzatos lényegét” az örök szentháromsá-
gos személyközösségből meríti. 

A fentiek tükrében az egyház lényegéről a következő kijelen-
tések tehetők. Az egyház alapvetően teandrikus szerkezetű. Ben-
ne ugyanis titokzatos módon egyesül az isteni és az emberi va-
lóság. E találkozásban elsőbbséget az isteni elem élvez, amelyet 
mint abszolút modellt az emberinek követni kell ahhoz, hogy 
eljuthasson a teljességre, a megistenülésre. A teandrikus szerke-
zet kiemeli a természetes és a természetfeletti lényeges egymásra 
találását, amely egyesülést az emberi oldal bűnössége sem tud-
ja csorbítani. Az egyház közösségének emberi oldala arra hiva-
tott, hogy az isteni életközösség visszatükröződésének helyévé 
legyen. 

Az egyház emberi vonásai elsősorban az intézményi struk-
túrákban mutatkoznak meg. Az egyház ugyanis a tagok jogilag 
szabályozott külső kapcsolataiban is megtapasztalható. Mindez 
egyrészt szubjektív, és magán hordja a változás jegyeit. Másrészt 
pedig maradandó mint intézmény is, mert alapja, Jézus ugyan-
az. Intézményi oldalához kötődő jelzője a láthatóság. Az egyház 
kultusza, szentségi élete, a benne megjelenülő megváltói mű vi-
szont átvezeti a láthatón túli láthatatlanba. A Szentháromság kö-
zössége belső életét kiárasztja az egyházi közösségre. Ez bizto-
sítja tévedhetetlenségét és az egyház „örök” voltát is. Az egyház 
élete Krisztussal mint fejjel belép az örökkévalóságba. A földi és 
az égi egyház között ennek megfelelően lényegi kapcsolat van. A 
kapcsolatot maga a közösség kontinuitása nyújtja. 

Az ortodox teológiai szemlélet szerint az egyház a teremtés 
beteljesedésének a helye. Az ortodox egyháztan lényegesen il-
leszkedik a teremtés és beteljesülés eszkatológiai feszültségébe. 
A teremtés bűntől való megfertőzöttségének, a kozmosz isten-
képűségének korrektúrája az egyházon keresztül történik.
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A betejesedés első lépcsőfoka a teremtés restaurációja. A te-
remtés és az emberi személy kommúnió-nyitottsága, transzpa-
renciája, áttetszése a szentháromságos közösségre lényeges aka-
dályba ütközik, ugyanis mindkettő egy konkrétan megfogható 
korrupt, szétesésben levő folyamatba ágyazódik bele. A bűn, 
amely két lényeges történésben fogható meg: a közösség visz-
szautasítása és az isteni élet áttetszőségének elfedése, a teremtett 
világot a maga teljességében elfordítja Istentől. Az egységesedés 
folyamata helyett a szétesés, a korrupció állapota lesz domináns-
sá. Megszakad a teremtés belső lüktetése, mely konvergenciát, 
evolutív egységesedési folyamatot jelent. Az egységet felvált-
ja a divergencia és a szétesés. Egyenes következménye ennek, 
hogy az Istennel való dialógusból kilépő értelmes ember elveszti 
képességét, hogy megértse az isteni szót és értelmezze a világ 
racionalitását. Megszűnik az isteni kinyilatkoztatás kollaboráns 
megszólítottja lenni. 

A megtestesült Isten-emberben nem csupán a teremtés ere-
deti állapotának kezdeti jósága „restaurálódik”, hanem megnyí-
lik a kozmikus valóság számára a lehetőség a jövőbeli, eszkato-
lógikus teljes Isten-transzparenciára. A kozmosz egészét eltölti 
Krisztusban az isteni egység. A teremtés olyan helyként, talál-
kozópontként fogható fel, ahol Isten beszél és teremtve aktív, és 
ahol az ember erre egzisztenciális választ nyújt. Ez a lét-válasz az 
ember legalapvetőbb vágyában gyökerezik, amely végső soron 
nem más, mint a teremtés egészét saját egzisztenciájában meg-
fogni. Mindez az Istennel való partneri viszonyra irányul, amely 
az ember istenképűségében gyökerezik, és amely ugyan meg-
gyengülhet, de soha nem elveszíthető. Ebben az összefüggésben 
a megtestesülés kettős célt hordoz magában: egyrészt megvaló-
sítja a tökéletes Atya–Fiú-dialógust, másrészt pedig lehetővé te-
szi az ember számára a teremtés egészének az Isten-emberben 
való „megfogottságát”. Krisztusban az ember átéli ugyanis a te-
remtett világ kozmikus egyesülését Istennel. Így beszélhetünk a 
világmindenség krisztológiai szimfóniájáról. Ennek megfelelően 
a megtestesülés megvalósítja az ember személy-voltának kitel-
jesedését Istenben, élő Én–Te kapcsolatot teremt Isten és ember 
között, és az emberi természet egészét, valamint az egész embe-
riséget lényegi egységbe köti. Amennyiben az isteni természet 
tökéletes harmóniája nem más, mint az isteni személyek közötti 
tökéletes harmónia, pontosan így, az emberi természet harmóni-
ája is az emberi személyek közötti élet- és szeretetteljes harmó-
niát feltételezi. 

Ezen kapcsolat, a közösség-irányult élet reális helye az egyház, 
amely időbeli és időfeletti valóságában egyaránt a krisztológia 
otthona. Olyan szellemi, spirituális realitás, amely szorosan egy-
befonódik az Isten–ember-kapcsolat misztériumával, a szent-
háromságos életformával és magával a megtestesüléssel. Az 
egyház ugyanis nem más, mint a szentháromságos kommúnió, 
a szentháromságos személyek kölcsönös interioritásának, egy-
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másban levésének (perichoresis) megvalósulása az emberi je-
lenség keretein belül. Az egyház a szentháromságos személyek 
ön-átadásának médiuma; ugyanakkor az egyházban való élet 
„titokzatos részvétel” a szentháromságos személyek kapcso-
latában. Ebben az értelemben beszél az ortodoxia az Egyház 
krisztológiai, pneumatológiai és antropológiai szempontjairól. 
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az egyház alapvetően két szem-
pont függvényében teljesedik ki: az egyik belső vagy vertikális 
dimenzió, amelyet az „isteni” jelzővel illethetnénk, a másik pe-
dig külső vagy horizontális dimenzió, amely a maga teljességé-
ben „emberi”. 

Az egyház továbbá a megváltás orgánuma. Az ember meg-
váltása végső soron nem más, mint emberré-válása és megiste-
nülése Jézus Krisztusban – állítja az ortodox teológia. Krisztus 
ugyanis „magába gyűjti” az egyes embert és az egész emberisé-
get. Az ember pedig eggyé lesz ebben a folyamatban a megteste-
sült és megistenült Isten-fiúval. Ebben áll egyébként a megváltás 
lényege: Krisztus „létében átfogja az emberiséget, megszemélye-
sül benne az egész emberi nagycsalád, amely saját emberiségé-
nek részesévé lesz”. Emberségének ezen „kiterjesztése” maga az 
Egyház. Dumitru Staniloae megfogalmazásában: „Krisztus meg-
váltó művében, megtestesülésében, engedelmes életében, meg-
feszítésében, feltámadásában és mennybemenetelében, benne 
mint elsőszülöttben, az elfogadott emberi természet által nyert 
az egész emberiség megváltása létalapot. Megváltásunk ugyan-
is végső soron azáltal valósul meg, hogy Krisztus átváltozott, 
teljesen átszellemült, feltámadt és felemelt emberségével, tehát 
szellemmel/lélekkel eltelt, és ezáltal transzparenssé vált testével 
bennünk szállást vesz. Ez a szállásvétel vezet az egyház létrejöt-
téhez.” Ebben teljesedik ki az üdvtörténet, amely a megtestesü-
léssel vette kezdetét, és amely „olyan labor/műhely, amelyben 
a Krisztussal való eggyé-válás megvalósul. A megtestesülés, en-
nek függvényében, lényegesen ekkléziológiai vonzatú, kizáró-
lagosan csak az egyházban és az Egyház által valósul meg. Az 
egyház tehát – vonhatjuk le következtetésként – a Feltámadott 
„szociális kiterjedése”: „Az egyház a szociális és közösségi struk-
túrákban köztünk levő Krisztus.” Kiteljesedett formában, persze, 
nem birtokolja a teljességet, ez ugyanis csak „elővételezett” for-
mában állítható róla. 

A Szentháromság szempontjából tekintve az egyház „az em-
berek közös tapasztalata és megélése” a Szentháromság belső 
titkának. Közös részesedés az isteni életben. S mintegy logikai 
következtetésként: „az emberi személyek közössége az isteni 
személyekkel”. Emberek közössége az „egyazon isteni életben”. 
Az egyház életébe tehát lényegileg beleszövődött a szenthárom-
ság élete, amely a megtestesülő Isten-Fiúban az egyház konsti-
tutív princípiumává lett. Ő, a Fiú közvetíti a szentháromságos 
szeretetet, s lehetővé teszi, hogy ez a szeretet az emberi közösség 
számára is elérhetővé, megtapasztalhatóvá legyen. Ez teszi lehe-
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tővé a személy és az emberi közösségek megigazulását. Isten és 
világ, Szentháromság és egyház eleven kapcsa és megvalósítója a 
megtestesült Isten-Fiú. Ő ebben az értelemben „az egyház termé-
szetfeletti építményének és az igazi kommúniónak a fundamen-
tuma”. Benne a szentháromságos kommúnió az emberi közösségre 
(communitas) talál. Az egyház „lényegi, teandrikus egzisztenciá-
ja” – vonhatjuk le következtetésünket – „egy örök belső szenthá-
romságos alapból” forrásozik. A Szentháromságban az egyház 
létének valós alapjára talál. 

Az ember és az emberi közösség mint a Szentháromság hor-
dozója – az ortodox tanítás szerint – az istenképűségben nyer 
létalapot. Ez képezi egyébként az egyház alapját is: „Az egyház 
örök fundamentuma az emberi természeten alapszik”, arra épül. 
Ilyen összefüggésben beszélhetünk az egyház „természetes-em-
beri alapjáról”. Ez a természet olyasvalami, mint az egyházi eg-
zisztencia elő-lépcsője vagy elő-egzisztenciája. Erre a gondolat-
menetre épül rá azon ortodox teológiai tétel, amely értelmében 
az antropológia egésze ekkléziológiai jegyet, illetve ismérvet kap. 
Következtetésképp, az egyház emberi természetre alapozó fun-
damentuma, valamint az emberi természet ekkléziológiai meg-
alapozottsága végső soron az egyház isteni alapjára való reflexió. 
Lényegét tekintve pedig a természet egységében és ugyanakkor 
az egységet alkotó személyek pluralitásában gyökerezik. A te-
remtett világ és Isten közötti kapcsolat hordozója – olvashatjuk 
ki a fentiekből – egy ontológiai és fundamentális reláció. 

Az egyház a természetfeletti/teremtetlen és a természetes/te-
remtett valóságok találkozáspontján formálódik. Ebben a keret-
ben az isteni és az emberi egyaránt mint lényegformáló valósá-
gok jelennek meg. Az egyház, ennek megfelelően, két lényeges 
szempontot egyesít magában: egy objektív istenit, és egy szub-
jektív emberit. Alapítása ugyanis isteni alapokon nyugszik, meg-
valósulása, illetve kiteljesedése viszont az emberek közreműkö-
dését igényli, illetve feltételezi. 

Az a tény viszont, hogy az egyház mint médium – amelyben 
Isten és ember találkozása és egyesülése megvalósul – kozmi-
kus vonzatú, nem jelenti semmiképp azt, hogy a kozmosz és az 
egyház egyazon valóságot jelentene. A kozmosz ekkléziológiai 
„hivatása” igenis helytálló, azonossága az egyházzal viszont 
nem elfogadható. „A kozmosz hivatása Jézus Krisztus egyházá-
vá válni. A semmiből teremtve [a kozmosz], kiteljesedésére az 
egyházban jut el.” Ilyen megfontolásból következtethetünk arra, 
hogy az egyház lényegét vizsgálva, egyértelműen beszélhetünk 
egy számára alapvetően adott „dinamikus kozmikus szempont-
ról”. E dinamikus szempont logikai folytatásaként beszélhetünk 
az egyház eszkatológiai adottságáról. A földi, materializált, tér- 
és időbeli kötöttségben létező intézmény eszkatológiai realitás, 
ugyanis itt kezdődik, mégis az égiek, az örökkévalóság „szolidá-
ris jelenlétének” örvend. Létében átnyúlik a mennyei közösség-
be, amely végső soron abszolút beteljesülésének garanciája.
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A fentiek tükrében az egyház kiemelten misztérium-jelle-
get kap. Az ortodox teológia alapvető állítása, hogy a lét egésze 
apofatikus, misztérium-jellegű. Mind a kozmosz, mind az emberi 
személy és az emberi közösség titokjellegű. A teremtett lét misz-
tériuma egy bizonyos létmínuszból vezethető le. A teremtett lét 
ugyanis nem meríti ki az abszolút egzisztencia teljességét, nem 
bírja a létet önmagában, nem azonosítható a „végső”/teljes való-
sággal. A teremtett világ minden egyes eleme azonban kapcsolat-
ban áll a transzcendenssel, részesedik az „abszolút misztérium-
ban”. Tudatossá viszont mindez csak az emberben lesz. Benne 
valósul meg a teremtés és a transzcendens misztériumjellegű 
kapcsolata.

Az egyház misztériumjellege elsősorban isteni gyökereire ve-
zethető vissza. Az egyházban ugyanis emberi formát kap az iste-
ni szeretet, amely mint kohéziós erő az összetartás, az egységese-
dési folyamatok és a liturgikus közösség garanciája. A liturgia a 
hívő emberek és a szentháromság együttlétének hordozója, ahol 
az egyes ember eljuthat létének teljességére, mintegy az isteni 
„fénybe” öltözve. A liturgikus szeretet eszközli ki a szenthárom-
ságos egzisztencia elővételezett átélését. Ezért állítható, hogy 
az egyház olyan „szeretet-kommúnió, amely a végtelen szent-
háromságos szeretettel való kapcsolatból” táplálkozik. Ez teszi 
lehetővé, hogy a földi és az égi valóság lényegileg találkozhassa-
nak. A szeretet feloldja az ember tér- és időbeli kötöttségét, be-
határoltságát, és megvalósítja a Szentháromság megjelenülő ta-
pasztalatát. Az egész kozmosz, beágyazva egy mindent magába 
ölelő szeretetbe, ekkléziológiai keretbe emelődik. A világ „koz-
mikus templom”, amelyben az ember önmagának megszentelő-
dését valósíthatja meg, amennyiben Istenre talál, és világát mint 
„liturgikus áldozatot” Istenhez emeli. A teremtés egésze – jelent-
hetjük ki – bizonyos értelemben egyház. 

Az ekkléziológiai szeretet a Lélek kiáradásában talál létala-
pot. Az egyházat és magát az emberi közösséget átjárja a Lélek. 
Az egyház teandrikus struktúrájára alkalmazva: a Lélek Krisz-
tus misztikus testének egységesítő ereje. Egyértelmű, hogy „az 
üdvösség műve, amely Krisztus emberi természetén alapszik, 
kiteljesedését az egyházban éri el, amelynek célja a mi és Isten, 
valamint az emberek közötti egység megvalósítása”. Hívatá-
sa: összemberivé (pan-menschlich) lenni. Ebben áll az egyház 
teandrikus teremtettsége: benne egymásra talál Isten és a te-
remtés, kiengesztelődik az emberi és az isteni természet. Benne 
Krisztus és az emberiség olyannyira egyesülnek, hogy „egyik 
sem szemlélhető már önmagában a másik nélkül”. Az egyház 
éppen ezért a teremtés rendjében „egy harmonikus egész”. 

Az egyházban az Atya megjelenülő szeretete eucharisztikus 
jelleget ölt. A liturgikus szeretet, az egyház szeretetteljes üdvös-
ségszolgálata csúcspontját az eucharisztikus szeretetben éri el. 
Az eucharisztia a teljesség hordozója, a feltámadás biztosa. A 
benne való részesedés integrálja az ember és Krisztus áldozatát. 
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Nem véletlen, hogy az ortodox egyház hitaxiómái egyike: az eu-
charisztia „a megváltás ökonómiájának beteljesedése”.

Összefoglalás és kitekintés

A jelen tanulmány teológiai felvezetésében arra törekedtem, 
hogy kiemeljem a Nyugati és Keleti testvéregyházak egyházta-
nának főbb irányvonalait. Alapjában véve több olyan lényeges 
elem kapott hangot (Krisztus-központúság, szentháromságos 
egyházias lét stb.), amelyek mentén kiviláglik, hogy a két nagy 
keresztény egyház lényegében ugyanazon teológiai műhely 
gyümölcseit kínálja. Ha ezeket vesszük figyelembe, egyháztani 
szempontból igazán semmi sem található, ami a két egyház tel-
jes egységét gáncsolná. Az egymásba simuló, logikus teológiai 
tételek lapozgatása azt a benyomást kelti, hogy egy egyháztani 
sikertörténet garantált. Hogy ez még sincs így, annak, legalábbis 
számomra, több magyarázata is adódik. Elsőként talán az, hogy 
rendkívül nehéz ennek a csodálatos, de mégis steril teológiának 
praktikus jelleget adni. Ugyan minden egyháztani vázlatnak 
vagy modellnek az alapját képezi, mégis ez a teológia nehezen 
fordítható le, ha egyáltalán, a közösségek nyelvére. A körülírt 
egyház igazán mintha nem is az általunk megtapasztalt, hanem 
a „mennyei Jeruzsálem” lenne. Hatástalan ez a teológia azért is, 
mert legszebb elvei, gondolok itt a közösség szerepe, az általá-
nos papság fontossága, nem váltak soha az egyházi élet szívévé. 
Mintha mindezt csakis kizárólag elvi kérdésként szerettük volna 
megfogalmazni, de nem gyakorlatba ültetni. Komoly nehézséget 
jelent az is, hogy ez a teológia szinte kizárólagosan deszcendens, 
alászálló jellegű. Magas teológiai szférákba száll, ugyan minden 
tétele igaz, „isteni”, de nem találkozik a krisztusi közösség „egy-
szerű” életével. Egyedüli tetten érhető helye a liturgia.4 

A fentebb vázolt egyháztani keret értékelésem szerint egye-
temes érvényességű, minden egyházi konstitúció alapja. Fontos 
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4 Itt rá kell világítani a liturgia „aszcendens”, felfele ívelésére. Éppen ezért 
rendkívül fontosnak tartom a liturgia dramaturgiai, szinte teátrális, eszté-
tikai jellegét hangsúlyozni: feladata égbe emelni az ünneplő közösséget (a 
rítus, a narratíva, az igehirdetés, a zene eszközeivel). Eszközei éppen ezért 
a misztérium határát súrolják. Ablakot nyitnak a transzcendensre. A liturgia 
a közösség életének kiemelt helye. Ezt nem szabad elfeledni. Kiemelt hely, 
amely a köznapok csúcspontja. Ki kell emelkednie a hétköznapiságból. Drá-
mai, ha a liturgia lezüllik, a giccsbe torkollik. Mellette fontosnak látnám a 
paraliturgikus ünnepléseket. Értem ezalatt azon „találkozásokat”, amelyek 
tematikusak, magukba ölelik az emberi életmegnyilvánulás különböző te-
rületeit, de nem a szentségi élet-tér beillesztései. Meglátásom szerint jók a 
rétegpasztorációk, a gyerek- és ifjúsági programok. Fontos őket az ő világuk 
eszközeivel megszólítani. Nem tartom viszont jónak, hogy mindez gyakran 
a szentmiséhez kötött. Nagy a veszélye, hogy ebben a történésben profanizá-
lódik a liturgia. Levetkőzi misztérium jellegét. Helyesebbnek látnám a gyere-
kek és az ifjúság számára „szervezett” paraliturgiát, amely néha a közösség 
liturgikus ünneplésébe torkollna. 



viszont, hogy ebből kiindulva megszülessék a helyi egyházak 
„egyháztana”. Mindennek egyik legfontosabb kérdése ugyanak-
kor az a kérdés marad, hogy mit értünk az egyház, illetve a helyi 
egyházi közösség alatt. A helyi egyházat az „egyház” egésze tel-
jes értékű sejtjének látom. Ami azt is jelenti, hogy fontos lényegi 
egységben lennie a világegyházzal, fontos ápolni a kollegialitás 
szellemében az egységet, a hierarchia bekötőútjain a szervezeti 
egységet, ugyanakkor az egyház lényegi megnyilvánulása egé-
szének is otthont kell adnia. A közösség szentségi jellegét aka-
rom ezzel kiemelni, ami azt is jelenti, hogy minden közösség tel-
jes értékű tagként saját útján jár, kérdéseire egyéni utakat keres. 
Kiemelten értem ezt a közösségi élet kérdéseire vonatkoztatva: 
a közösségi programok és a szentségi élet biztosítása szintjén.5  

Az általam (is) felvezetett egyházmodell(ek) további nehéz-
sége az, hogy a teológiai szempontokon túl más, az egyházra 
igenis ható faktorokra nem figyel(nek). Maga az egyház- és dog-
matörténet a legjobb tanítómesterként láttatják meg azt, hogy az 
egyház intézményes formájára, valamint dogmatikai tanításunk-
ra mekkora hatással volt az adott történelmi keret és a szellemi 
háttér. Az egyház „hisztoricitása” mindig kontextuális kötődésű. 
A reformáció 500 éves évfordulója leginkábbis ezt üzeni. Óriási 
hiba volna a „reformáció jelenségét” Luther (vagy bármelyik re-
formátor) csuhájára varrni. A 16. század érett volt a változásra. 
Megváltoztak az együttélési társadalmi struktúrák, új gondolko-
dásmód6 volt születőben. Egyházunk akkor alig akart erről tu-
domást venni. A külsőnek mondott faktorok viszont, amelyek 
régen hatékonyak voltak az egyház életterében, megváltoztatták 
az egyház arculatát.

Az idő dinamikájáról beszélve nem az akkomodációt szándé-
kozom aláhúzni. (Ennek kapcsán megszívlelendő lenne ugyan 
XVI. Benedek pápa freiburgi beszédének azon kijelentése, ami-
kor is az egyházban eluralkodó mondén spiritualitásról beszél, 
kiemelve azt, hogy működési formáink gyakran pontosan olya-
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5 Egyre nagyobb gondot jelent számos közösségnek a szentségi élet biztosítá-
sa. Elsőként a paphiány miatt egyre ritkábban adott az, ami a közösség szívét 
képezi. E kérdés megoldása feltételezi a papi szolgálat átruházását a közös-
ségre. Nehéz útnak mutatkozik, de egyértelműen a közösségek létfeltétele. 
Nyilvánvaló, hogy ezzel átruházódik a közösségre az eddig egy személyre 
állított krisztusi képviselet (repraesentatio), és fellazul a papi szolgálat örö-
kös jellege (character indelebilis). A közösség egészében jelenvaló krisztu-
si szolgálatot (legyen az szentségkiszolgáltatás, igehirdetés vagy diakonális 
szolgálat) a közösség egésze hordozza, amelynek különböző megnyilvánu-
lásait a közösség valamelyik tagja (egyedül vagy in solidum), akár időszako-
san vagy életre szólóan gyakorolja. A papi szolgálat teljessége – a püspöki 
szolgálat – ezáltal hangsúlyosan a bibliai alapú apostoli szolgálatban kapna 
formát. A papi szolgálat nem definiálható a püspök személyében egészében 
meglevő papi szolgálatban való részesedésként, Krisztus egyetlen szolgála-
tának a hordozója a közösség. A közösség szakramentalitása a papi szolgálat 
alapja. 

6 Szubjektivista, pragmatista gondolkodásmódot emelnék ki, még ha túl korai 
is ezen jegyekről beszélni. Gyökereiben mégis ez van születőben.



nok, mint a minket körülvevő világé.) Aggódva egyházamért, 
keresek járható utakat, amelyek közösségeink életében a szent-
ségi életet biztosítják, teljes hűségben az apostolok hagyományá-
val. A tanulmányom kezdetén jeleztem, hogy nehezen tudnék 
olyan egyháztani modell vázolására vállalkozni, amely általáno-
san érvényes és ugyanakkor a helyi egyházak életében praktikus 
élettereket nyit meg. Szándékom az volt (és maradt), hogy olyan 
irányvonalakat körvonalazzak, amelyek az egyház fundamentu-
mát képezik, és amelyek mentén a közösség élete tovább gon-
dolható. Olyan egyház él bennem, amely bízik Isten ígéreteiben, 
bátor, értékel minden emberit, képes önmagával szembenézni, 
egészégesen lojális, és ahol olyan terek nyílnak meg, ahol az 
odaérkező megtapasztalhat valamit Istenből. A bátortalan, erőt-
len, csak önmagára reflektáló egyház számomra egy keresztény 
mázzal bekent egylet.

A Jordán partján a választott nép fiai döntés elé kerültek: 
bízni Isten ígéreteiben a kockázatok ellenére, vagy a biztonsá-
gosabbnak tűnő utat választani. Negyven évet bolyongtak a 
pusztában. Senki közülük nem látta meg az Ígéret Földjét. Isten 
utánuk ment, nem hagyta magukra őket. Igaz, megfogyva, de 
népként és erős vallásos identitással álltak ismét, hosszú évek 
után az Ígéret Földjének határán. A hit évének gyakori képe a 
sivatagos világ, amelyben nem könnyű embernek és egyházi kö-
zösségnek lenni. Az idők jeleiben a minket kereső Isten jeleit is 
látom. Egyházam ezért igenis a Jordán partján áll.
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Béres Tamás

Közös házunk gondozása

Amióta a multi- és inter- szócs-
kákat csaknem minden olyan szavunkhoz hozzákapcsolhatjuk, 
amelyekkel változó világunkban eddig a békés állandóság érzé-
sét idézhettük fel, alapjaiban változott meg életérzésünk. Gon-
doljunk mindenekelőtt a kultúra, a tudomány és a vallás világára. 
Kultúránkat eddig is sokszínűként ismertük. Tisztában lehet-
tünk előnyeivel és fogyatékosságaival, viszonylag megnyugtató 
módon magyarázhattuk meg a legjelentősebb ellentmondásait 
és feszültségeit történelmi okokkal, és ezek a magyarázatok egy-
ben a továbblépéshez szükséges tervek alapját is képezhették. 
Ugyancsak megszoktuk a világismeret felépítéséhez nélkülözhe-
tetlen tudományos módszertanainkat. A világ egységességének 
és részletgazdagságának, a szellem és anyag kettősségének, az 
intuíció és levezetés összetartozásának létjogosultságát, még ha 
sok kritikával illettük is, mégis viszonylag egységes és bevett el-
járásként kezeltük. Hasonló oldalukról ismertük vallásainkat is. 
Részekre szakadt, részben vérrel és erőszakkal, részben a bölcs 
belátás, rokoni elfogadás és szelídség betűivel írt vallási hagyo-
mányaink alkalmasnak bizonyultak arra, hogy a mindennapi 
élet, a kritikus helyzetek és a történelmi korfordulók során újabb 
erőt merítsünk belőlük a továbblépéshez.

A kultúra, tudomány és vallás megszokott használatának 
minden jel szerint az a megváltozott helyzet vet mostanában vé-
get, amelyet multikulturalitásként, multidiszciplinaritásként és 
vallási pluralizmusként ismerünk. Annak ellenére, hogy a sza-
vak szintjén nem volna okunk feltételezni a szükségszerű vál-
tozást – hiszen eddig sem tudtunk otthonosan mozogni a kultú-
ra, világismeret és vallás egyszerre több rétegében, és ez ezután 
sem várható –, az életérzés tekintetében jól érzékelhető változás 



történt. Minden nehézség és összetettség ellenére a modern kort 
a modellalkotás szabadsága jellemezte, ahol a mindenkori jelen 
nagy kérdései valamiképpen jövőbe mutató lehetőségeket ígér-
tek. Akár látens, akár kifejezett formában, a jövő ígéretét hordoz-
ták. Ez jól megfelelt a társadalmi és kulturális feltételrendszerek 
folyamatos fejlődésébe vetett hitünk elvárásainak, ahol még az 
embertelenség, önzés és nyerészkedés válogatott  programjait 
és a nagy háborúk kataklizmáit is fel tudtuk dolgozni azzal a 
szemlélettel, hogy a történelmi fejlődést végső soron nem érintő 
tévutakról van szó, amiből sokat tanulhatunk a jövő érdekében. 
A történelem egész eddig tág porondot biztosított az emberek, 
népek és földrészek békés vagy harcos kapcsolatainak, ahol a 
legalattomosabb szándékok a legszentebbekkel együtt „a törté-
nelem az élet tanítómestere” feliratú dossziéba kerülhettek to-
vábbi okulás végett. Ennek a történelemértelmezés szabadságá-
ban gyökerező szabadságnak nemrég a jövő kétségessé válása 
vetett véget.

Az ember ember ellen fordulásának ősi technikáit a kultúra 
tág keretein belül évezredeken át viszonylag jól lehetett kezel-
ni. Erről a Genezisben olvasható Káin és Ábel története is tanús-
kodik. Az elzárkózó, magába forduló, testvére kulturális elő-
nye miatt érzett irigységét feldolgozni képtelen Káin egyszerre 
testvérgyilkos és az új, bár kisebb szabadságfokkal rendelkező 
esély megajándékozottja. A velünk együtt teremtett világ min-
den részletével, vagyis a teremtménytársainkkal való önző és ki-
tartó szembefordulás azonban a jövőfogyatkozás korát hozta el. 
Rachel Carson 1963-ban nemcsak az esztétika, hanem az egész-
ség és az élelmezésbiztonság szempontjából is aggályosnak látja 
a jövőt, amely a természet rendjének megváltozásával, a tavaszi 
zsongás elnémulásával jár. Aurelio Peccei, a Római Klub elnöke-
ként néhány évvel később azt a meglepő kijelentést teszi, hogy „a 
jövő ma más, mint eddig volt”. Francis Fukuyamának a jövő vé-
géről szóló sokat idézett gondolata prófétai tévedés volt, még ha 
tévedését a szerző maga ismerte is be egyik későbbi munkájában.

A kereszténység, szent iratai tükrében és történelmének bi-
zonysága szerint, többször került olyan helyzetbe, amikor nem 
állt rendelkezésére kiszámítható jövőkép. Ezekben az időszakok-
ban eszkatológikus képekben, apokaliptikus szimbólumokban, a 
világtól elforduló dogmatikai tanításban, konzekvens etikai nor-
mákban vagy feljegyzetlen elmélyült imádságok formájában fe-
jezte ki a jövő Urába vetett hitét és személyes jövőbeni sorsába 
vetett reménységét. Ám a világ mai állapota nem a „megszokott” 
módon zárja el a jövőbe lépés és pillantás lehetőségét. A tét most 
nem az, hogy egy gazdasági vagy hatalmi szempontból értékes 
területet, jövedelmező pozíciót vagy intézményt ki fog elveszte-
ni, és ki veszi át fölötte majd az uralmat. Ezekben az esetekben, 
ahogy ismert, a győztes fél lépett tovább, s az uralkodás logiká-
jának megfelelően győzelme egyben igazát vagy Istenbe vetett 
hitének komolyságát is hitelesítette. A kérdés jelenleg inkább az, 
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hogy hogyan szürkül el kezünkön a ránk bízott, eredetileg jó-
nak teremtett világ? Milyen életbölcsességet tudunk utódaink-
ra hagyni, ha a mienkhez hasonló kezdőfeltételekkel rendelkező 
világgal már nem vagyunk képesek megajándékozni őket? Nem 
utolsósorban: felismerjük-e a föld jelenlegi sebeiben a rajta élők 
nevében is saját felelősségünket, vagyis tudunk-e irgalmasak 
lenni azokkal a teremtménytársainkkal szemben, akik a legki-
szolgáltatottabb helyzetekben vannak? 

A bibliai és teológiai végidő-ábrázolások és -várakozások 
„emeletes”, tehát hierarchikusan elrendezett kozmikus szimbó-
lumrendszerei mindig az események mögött álló isteni gondvi-
selés vigasztaló többlet-üzenetét hordozták. Nincs okunk két-
ségbe vonni a Gondviselés, az isteni Providentia hatékonyságát 
napjainkban sem. Ám mintha a világ szekularista feledékenysé-
ge és Isten népének túlságosan lassú eszmélése között kialakult, 
létrejött volna időközben egy képileg szegény, horizontális, „la-
pos” eszkatológikus történelmi képlet, amelyben ugyan az em-
bernek még lehetnének korlátozott esélyei megfelelnie a terem-
tésben kapott elvárásoknak, de ereje már nincs hozzá. Ezeknek 
a sűrűsödő, feltorlódó, idősíkokat és cselekvési perspektívákat 
egymásra kényszerítő szekuláris végidő-jeleknek lehetünk ta-
núi mindannyian multikulturális és értékpluralista szavakkal 
jellemzett világunkban. A modellalkotás már minden jel szerint 
nem segít. A tudásipar tucatjával ontja magából termékeit a drá-
ga és előkelő tudományos szaklapokba jobbnál jobb és újabbnál 
újabb modell-ötleteiből, de ezek a termékek inkább a saját ma-
guk elé állított magas szakmai ezoterikus követelményeknek fe-
lelnek meg, mint az emberi felelősség gyakorlása és a teremtett 
világ élő arcának felfedezése felé indító hatékony bátorításnak.

A szekuláris modellek szintjén több mint elégséges tö-
rekvés lehetne az inter-kapcsolatok olyan világa, amilyet az 
interkulturalitás eszménye is megjelenít. A multikulturalitás 
azonban a legtöbb esetben előbb fordul át multikulturalizmus-
ba, azaz önnön adottságának újabb problémákkal terhelt vál-
tozatába, mint keresni tudná azokat a közös gondolkodást, 
tervezést és aktív cselekvést igénylő kulturális találkozásokat, 
amelyeket interkulturalitásként ismerhetünk. A vallási plurali-
tásból mint az eltérő vallások egymás mellett élésének tényéből 
is előbb válik politikailag már kialakulásakor is nehezen kezel-
hető multikulturalista szakprobléma, mint ahogy esély volna 
arra, hogy spontán módon fordul majd át a vallások egymással 
együtt élésének „interreligiózus” formáiba. Peter L. Berger azzal 
mutatja be a vallási pluralizmus legfőbb nehézségét, hogy „he-
retikus kényszernek” nevezi a döntést, amelynek során az egyé-
neknek a rendelkezésükre álló vallási és nem vallási elemekből 
kell kiválasztaniuk a számukra megfelelő világ építőkockáit. A 
„hereszisz” a szó alapjelentésének megfelelően a választást, ki-
választást jelenti ebben az esetben, és jól utal az európai vallási 
tapasztalat viszonylagos egységességével szemben álló kény-
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szerre, amelytől a hívő európai lélek az esetek nagy részében 
inkább távol tartaná magát. Az ismert vallásszociológus szerint 
a választás két szélső értéke a relativizmus és fundamentaliz-
mus, amelyek elkerülése a vallási és nem-vallási kulturális ele-
mek piacának bőséges kínálatában hatalmas energiát emészt fel. 
Ugyancsak két szélső érték közti választási kényszert ír le Willi-
am Schweiker evangélikus etikus. Számára az egyik oldalon az 
istenélmények túlzó keresése jelenti a realitásból való menekülés 
útját, míg a másikon az emberi természet határainak bővítése áll 
(hypertheosis, overhumanization). Mind Berger, mind Schweiker 
leírása jól bemutatja, hogy miután az ember életformájával, tevé-
kenységével és kapcsolatainak rövidlátó alkalmazásával nem bi-
zonyult elég jó gazdának a rá bízott teremtés őrzésében és a róla 
való gondoskodásban, szívesebben választja a valóság, ezen be-
lül a valóságos felelősségvállalás előli menekülés útját, akár még 
nyilvánvalóan megalapozhatatlan igények kinyilvánítása árán 
is, mint az idő- és energiaigényes inter-kapcsolatok építésének 
elkezdését.

A világ mai állapotának ismeretében megdöbbentően ke-
vés olyan átfogó munka születik, mint Ferenc pápa Áldott légy 
(Laudato Si’) kezdetű enciklikája. Az enciklika megalapozottsá-
ga, széles látóköre, reális helyzetelemzése és reményteljes hang-
vétele azon kevés olvasmány közé tartozik az ember ökológiai 
felelősségének témakörében, amely egyszerre tudja feltárni a 
cselekvés szükségességét és a lehetőségek szűkülő voltát, még-
is erőt ad a közös gondolkodáshoz és az elhivatott cselekvési 
döntéshez. A Közös otthonunk gondozásáról alcímet viselő körle-
vél minden jóakaratú embert megszólít, és ezzel, az oikoumené 
fogalmát tágabb értelemben használva, átlépi az egyházi, vallási, 
felekezeti határokat. Ez a tágabb összefogás megfogalmazódik 
a szerző sürgető felhívásában is, aki „az egész emberi családot” 
közös gondolkodásra, „új párbeszéd elkezdésére” hívja „arról, 
miként építsük  bolygónk jövőjét”. (LS 14) A pápa tárgyilagosan 
állapítja meg, hogy a változás legfőbb akadályai a hívők és a nem 
hívők körében is „a probléma tagadásától a közömbösségig, a 
kényelmes beletörődésig vagy a technikai megoldásokban való 
vak bizalomig terjednek”. (LS 14) Ha csupán azokat a kérdése-
ket nézzük, amelyeket Ferenc pápa az egész körlevélen keresztül 
újra és újra elővesz, az ökumenikus és vallásközi párbeszédek 
számára is érvényes tematikát kapunk. A világ jelentős keresz-
tény egyházaiban mindenütt születtek nyilatkozatok az elmúlt 
években a szegények iránti felelősség és a bolygó állapota kö-
zötti kérdésekben a technika és hatalomgyakorlás veszélyeiről, 
a gazdasági fejlődés emberközpontú értelmezéséről, a politikai 
vezetők tisztességéről szóló viták és általában a helyi politikai 
viták jelentőségéről. Sok ajánlás hangzott és hangzik el az új élet-
stílus szükségességéről, annak megfelelően, hogy az új életszo-
kások bevezetése a keresztények számára épp annyi nehézséggel 
jár, mint a nem keresztények vagy vallásilag közömbös emberek 
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számára. Ferenc pápa „az őszinte és tisztességes vitákat” (LS 16) 
sürgeti, és itt az olvasó hálásan állapíthatja meg, hogy a 21. szá-
zad harmadik pápája minden ember számára érthető és elérhető 
módszert javasol az emberiség előtt álló legnagyobb horderejű 
kérdések közös feldolgozására.

A föld állapotával kapcsolatos kihívások a katolikus-evangé-
likus párbeszéd folyamatának legutóbbi ünnepélyes alkalmán, 
a reformáció elindulására való lundi közös emlékezés két ese-
ményén is megjelentek 2016-ban. Ferenc pápa következetesen 
foglalja bele az ökológiai felelősséget az irgalmasság teológiai 
keretébe. Az Áldott légy körlevelében a teremtmények létének 
okaként Isten szeretetét, sőt az „Atya gyengéd szeretetét” jelö-
li meg, és a gondolatmenet lezárásaként elődjét idézve állapít-
ja meg, hogy a teremtmények világát ismerve és szemlélve az 
ember „felemelkedhet” az Atya „szerető irgalmasságáig”. (LS 
77) A reformációról való közös katolikus-evangélikus megemlé-
kezés alkalmából 2016. október 31-én kiadott közös nyilatkozat, 
a pápának a lundi székesegyházban elhangzott igehirdetésével 
párhuzamosan, szintén tartalmazza az irgalmasság gondolatát. 
„Istennek a megfeszített és feltámadt Krisztusban kinyilatkozta-
tott irgalmas kegyelme” a tartalma a közös tanúságtételnek, de 
ez rögtön meg is határozza azt, ahogyan egymáshoz fordulunk. 
Ez utóbbi sem öncélú törekvés azonban. Egyik célja a közös Eu-
charisztia, de a következő cél már az, hogy együtt védelmezzük 
az emberek, különösen a szegények emberi méltóságát és joga-
it, tegyünk az igazság érvényre jutásáért és együtt forduljunk 
szembe az erőszak minden formájával. A teremtett világ, amely a 
kielégíthetetlen emberi kapzsiságtól és kizsákmányolástól szen-
ved, nagyban rá van utalva az irgalmasságból fakadó közös fel-
lépésre, mint ahogy a jövő nemzedék is, annak a jogának az ér-
vényesülésekor, hogy örülhessen a teremtett világnak. Ez a rész, 
amely az Elkötelezettségünk a közös tanúságtétel mellett címet viseli, 
az emberek szívének és gondolkodásának megváltozásáért szóló 
imádsággal zárul, mely a teremtett világgal való szerető és fele-
lős törődés záloga.

A teremtett világ védelme ezzel a több évtizede tartó katoli-
kus-evangélikus teológiai tisztázás témája lett. Első pillanatban 
úgy tűnhet, mintha ez a tény elterelné a figyelmet az igazán fon-
tos teológiai munkáról. A teológiai munka fontosságát azonban 
nem egy olyan belső egyházi élet hitelesítheti, ahol a felek az 
egymás több évszázados meg nem értéséből fakadó, egymásnak 
okozott sebek gyógyításával képesek és hajlandóak foglalkoz-
ni csupán. Ez a belső rendezés mindenekelőtt szükségesnek és 
elkerülhetetlennek látszik. Ahogy a nemrég magyar nyelven is 
megjelent, A szembenállástól a közösségig címet viselő dokumen-
tum is igazolja, évtizedek kitartó munkája közel tudja hozni a 
keresztény egyház tagjait és részeit egymáshoz. Ám Pál apos-
tol Római levélben írt gondolatai arról, hogy a teremtett világ 
sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését, egyértelművé teszi 

38 béres tamás 



a keresztények közös fellépésének folyamatos szükséges voltát. 
Jézus Hegyi beszédben mondott szavai és Isten országáról szóló 
igehirdetései általában azt az igényt támasztották és támasztják 
ma is a hallgatókkal szemben, hogy saját megszokott gondjaik 
birodalmából kilépve képesek legyenek észrevenni: aki megszó-
lítja őket, semmi mással fel nem érő kincsekkel szeretné meg-
ajándékozni őket. Ugyan a látható egység létrehozására, illetve 
visszaállítására irányuló teológiai erőfeszítések nagy szerepet 
játszanak a világkereszténység életében, végső soron mégis a 
keresztények belső ügyéről van szó. A szakbizottsági teológiai 
egyeztetésekkel párhuzamosan történő közös kiállás minden 
olyan kérdésben, amelyre a közös teológiai alap alkalmat ad, 
nem csupán lehetősége vagy kötelessége a keresztény feleknek, 
hanem életmegnyilvánulásaik hiteles közege is. Mivel a misztika 
körein kívül is egyre több jelenségről ismerhető fel, hogy „min-
den mindennel összetartozik” (LS 14), és mivel a keresztények 
házat, otthont építő tevékenységének az újszövetségi oikodomeó 
szóval kifejezhető, kozmikus jelentősége van, a multi-állapotok 
inter-kapcsolatokra váltásában nyújtott közös segítség is olyan, 
sajátosan keresztény feladat, amely biztosan nem válhat az egy-
ségesülés hátrányára. Kiváltképpen abban az esetben nem, ha e 
mögött mindkét fél Isten irgalmát fedezi fel. Ebből következhet-
nek a föld sebei felé forduló irgalmasság tettei, amelyek indítékát 
Ferenc pápa gondolatai nyomán az irgalmasság teológiájának 
keretében lehet elhelyezni, a protestáns teológiák nagy részében 
pedig Luther irgalmas Istenre találásának következményeként, 
amely a hálás emberi tettek forrása.
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Rowan Williams

John Wesley

S mégis ez a titok: Istent nem szere-
tem. Soha nem szerettem… Tehát a szó keresztény értelmében soha nem 
hittem. Ezért csupán tisztességes pogány vagyok…, s mégis, eszköznek 
lenni így Isten kezében! Úgy be vagyok kerítve, hogy se előre, se hátra 
nem léphetek! … Vitetem az úton, nem tudom, miként, úgyhogy egy 
helyben meg nem állhatok. Azt akarom, hogy az egész világ jusson el 
– nem tudom, mire. Szó sincs róla, hogy bármiféle félelem űzne erre. A 
szeretetnél több félelem nincsen bennem.

Így írt John Wesley fivérének, Charlesnak 1766-ban: igencsak 
különös szavak ezek egy olyan embertől, akit oly gyakran vádol-
tak felelőtlen érzelgősséggel; avval, hogy tapicskolt a bűntudat 
és megbocsátás egyéni aggodalmaiban, s hogy műveletlen és erre 
hajlamos szívű hallgatóságában egészségtelen rajongást szított. 
(A 19. században még mindig lehetséges volt, hogy Cornwallban 
egy anglikán parókus ama körülményt, hogy falujában többsé-
gében törvénytelen gyermekek születettek, metodista hatásnak 
tudja be, hiszen a metodisták a tudatlan vidéki leányokat arra 
buzdították, hogy adják át magukat érzelmeiknek.) Ezek azon-

Dr. Rowan Williams walesi születésű anglikán püspök, költő, teológus. Ox-
fordban és Cambridge-ben tanított, majd 1991-től Monmouth püspöke, 2002 és 
2012 decembere között Canterbury érseke, egész Anglia, valamint az Anglikán 
Kommúnió prímása volt. Jelenleg a cambridge-i Magdelene College vezetője 
(Master). Magyarul elérhető könyve: Rowan Williams: A hit szerepe a mai világ-
ban, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2014. Az itt olvasható prédikáció angol szö-
vegét lásd Rowan Williams: A Ray of Darkness. Sermons and Reflections, Cowley 
Publications, Lanham – Plymouth, 1995, 175–179. A fordítás dőlt betűvel kiemelt 
részei az eredetit követik. A magyarázó jegyzetek a magyar változat megértését 
kívánják segíteni. (A ford.)



ban megindító s kijózanító szavak, talán a legszebb megfogal-
mazása angol nyelvünkön a hit általi megigazulásnak. Ugyan-
ezen levélben Wesley így folytatta: „Ó, hangsúlyozd mindig az 
egyedül a hit által elérhető teljes megváltást! Következésképpen 
mostanra kell várnunk!” Ez nem olcsó érzelgősségre való fölszólí-
tás, hanem védőbeszéd az Istenbe vetett teljes bizalom hirdetése 
mellett – a hidegség, boldogtalanság, zavarodottság, unalom kö-
zepette. Mindez nem számít: ezek ellenére dönthetsz úgy, hogy 
Isten kezébe helyezed magadat, hogy eszközeként alkalmazzon 
vagy félretegyen saját maga számára, amint a Szövetségmegújító 
Istentisztelet csodálatos imája mondja.1

Jó okkal volt John Wesley tisztában evvel. Életének története – 
nemcsak az őt udvariasan megvető anglikán kortársai, hanem – 
sokak szemében mutatták zűrzavar és oktalanság, helytelennek 
bizonyult kezdetek, katasztrofálisan elhibázott döntések, rossz 
irányba vett fordulatok képét. A kétségbeesetten aggályos ifjú 
oxfordi tanár, aki hosszúra növesztette haját, nehogy parókáját 
különcségnek találják. S aki követőinek erőteljes, őt csodáló cso-
portját imádságra és jócselekedetekre buzdította. A törekvő hit-
hirdető Georgiában, aki megalázóan szörnyű szerelmi kalandba 
keveredett, s teljességgel képtelen volt arra, hogy elválassza lel-
kipásztori kötelességeit személyes szükségleteitől. S aki gyüle-
kezete nagyobb részét megsértve, nyomorúságosan tért vissza 
Angliába. Az új megtérő, akit végre megérintett annak jó híre, 
hogy Isten adja meg azt, amit mi sohasem fogunk kiérdemelni. 
S ugyanez a megtérő, aki aztán oly szigorú s nagyképűen gő-
gös leveleket írt korábbi vezetőjének és tanárának, amelyekért 
valószínűleg élete végéig pirulnia kellett. Majd megint a hithir-
dető, aki (mint mondták) veszélyeztetve papságának méltóságát 
a nyílt utcákon és földeken hirdette az igét kora reggel a dologra 
induló kétkezi munkásoknak, gúnyt és testi erőszakot vonva ev-
vel magára. Az öregedő és magányos lelkipásztor, aki végzetes 
házasságra lépett egy eléggé Hogarth ecsetére méltó özveggyel, 
aki aztán megfenyegette Wesleyt, kiabált, gúnyosan beszélt vele, 
s a férfit annak saját barátai előtt ütötte meg.2 A zaklatásoknak 
kitett szervező, aki minden alkalommal csalódott egyházában, s 
aki kétségbeesésében úgy döntött: saját kezűleg szentel „püspö-
köt” a nagy amerikai munka elősegítésére, s evvel aztán egyszer 
s mindenkorra végett vetett az angol hierarchiával való együtt-
működése reményének.
1 Angolul Covenant Service – az amerikai metodistáknál Covenant Renewal Ser-

vice –, hazai használatban Szövetségmegújító Istentisztelet. E kiemelt liturgiát 
a magyar metodista gyülekezetekben az év első (vasár)napján tartják, szö-
vege énekeskönyvükben megtalálható. Köszönöm a Magyarországi Meto-
dista Egyháznak e kifejezés fordításában és magyarázatában nyújtott szíves 
segítségét. John Wesleyről, a metodizmus történeti kialakulásáról, valamint 
annak tanításáról, illetve egyházszervezetéről lásd honlapjukat: http://meto-
dista.hu/metodist.php?l=hu  (Utolsó letöltés: 2017. február 20.)

2 William Hogarth (1697–1764) szatirikus rézmetsző, festő és grafikus, az újko-
ri karikatúristák angliai előfutára.
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„S mégis, eszköznek lenni így Isten kezében!” Ez a rendes, 
ideges emberke, elhamarkodott ítéleteivel, embertársaiba vetett 
bizalmával, melyet vég nélkül elárultak; szenvedélyes és zavart 
nemiségével. Azt lehet mondani róla, hogy ő a 18. századi Angli-
kán Egyház szülte legnagyobb szent, Jézus Krisztus legnagyobb 
tanúja – épp ott, ahol a legkevésbé sem számítanánk arra, hogy 
Krisztus bolondjával találkozzunk. Jogosan hasonlították őt a 
nagy szerzetesi megújítókhoz: Bernáthoz, Ferenchez, Ignáchoz. 
S eme körülmény paradox módon kulcsot ad nekünk Wesley 
megértéséhez. Oly könnyű volna azt mondani, hogy egy kato-
likus kultúrában John Wesley monasztikus szerzetes vagy barát 
vagy jezsuita lett volna, s ily módon életének zűrzavarait és meg-
aláztatásait megspórolta volna. Hibás ítéletét alávetette volna 
egy gyóntatónak, kaotikus lelkesedését az engedelmesség terelte 
volna mederbe, a magányos életre szóló hivatását illető bizony-
talankodásainak egyszer s mindenkorra véget vetett volna egy 
fogadalom. Akkor azonban mennyivel kevésbé szólítana meg 
bennünket! Minket, akik (katolikusként vagy protestánsként) 
olyan helyzetben élünk, amelyben a jámborság hagyományos 
gyakorlatai nem könnyen hozzáférhetők; ahol – egyesek vélemé-
nye szerint – még a szerzetesi élet is aligha élhető némi tudatza-
var vagy éppenséggel a hiteltelenség érzése nélkül. Más körül-
mények között Wesley tudta volna, mi a teendő, hogyan legyen 
jó: követendő mintákat kapott volna. A valóságban azonban nem 
volt kívülről érkező biztosítéka. Azt, ami ismert volt számára a 
lelkiségi hagyományból, merészen (vagy oktalanul) megemész-
tette, s megkísérelte új formába önteni – nemcsak saját maga, ha-
nem saját hazája és évszázada félig írástudatlan szövőmunkásai 
és bányászai számára. Tisztában volt avval, hogy bolond, hogy 
élete el van rontva; mindezt félretette a sürgető kényszer miatt, 
hogy azt hirdesse, amit maga is csak saját bolondságában érthe-
tett meg – hogy Istenben kell bíznunk. „A legjobb az, hogy Isten 
velünk van” – mondta, mikor meghalt. E biztosítékkal engedhet-
te meg magának, hogy kísérletezzék, hogy egyik kockázatot a 
másik után vállalja, hogy szerencsétlenségbe sétáljon bele. „Azt 
akarom, hogy az egész világ jusson el – nem tudom, mire.”

Két évszázaddal korábban Luther Márton észrevette a ka-
tolikus lelkiség fegyelmi mintáinak mélyén rejlő nagy kísértést 
– ama tévhitet, hogy ezek megfelelő betartása által rendet te-
remthetünk lelkünkben, kiépíthetjük önazonosságunkat. Wesley 
Luthernél kevésbé volt hajlamos arra, hogy iszonyában egysze-
rűen elvesse mindezen gyakorlatokat, számunkra azonban arról 
tanúskodik, hogy ha egyszer megláttad e kísértést, attól kezdve 
nincs biztos hely számodra. A kolostor rendje, a vallásosság jól 
betanult gyakorlatai, ezek nem folytathatók anélkül, hogy ne 
lennénk bizonyos iróniával tudatában annak, miként lehetnek 
ezek a kegyelem elkerülésének eszközei. Wesley nem reméli, 
hogy rendet teremt lelkében, hogy következetes önazonosságot 
épít föl Isten színe előtt. Élete, önazonossága Isten kezében van, 
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elrejtve Krisztussal. Pillanatról pillanatra csak az abba vetett bi-
zalom tartja őt egyben, hogy ezt az „egész mivolt”-ot Isten őrzi 
és alakítja. A hibák, a megalázó tévedések és a rossz fordulatok 
mind ott vannak, Isten által beleszőve a kegyelem művébe, az ő 
győzelmes irgalmát jelezve e világban.

Így szólít meg minket Wesley; váratlan módon ő igencsak 
modern alak. Azért kísért bennünk a nosztalgia egy olyan kor 
után, amikor keresztény (katolikus vagy protestáns) szabályok 
és gyakorlatok világosan rajzolták ki az erkölcsi és lelki élet tér-
képét, mert közülünk kevesen tapasztalják meg azt most avval a 
fajta régi világossággal. Nyugtalankodunk – egyénileg vagy egy-
házként –, nehogy a kísérletezés kockázatába essünk: a közösség 
vagy a szolgálat új fajtáiba, a közéletben való elköteleződés új 
módjaiba. Érthető módon félünk attól, hogy elveszítünk valamit – 
(például) ha megengedjük elvált férfiak vagy nők fölszentelését 
az egyházi szolgálatra; félünk attól, hogy nem fogjuk jól érteni 
Isten akaratát a házassági hűség szent volta iránt. Ugyanakkor 
egyénileg zavarban lehetünk, szembesülve nővérünk házassá-
gának végével, vagy fiúnkkal, aki az üres formalizmustól félve 
halogatja feleségül venni partnerét. Azt szeretnénk, hogy világo-
sabbak legyenek a szabályok és szerepek; azonban, úgy látszik, 
nem azok. Akárhogy is: ebben az értelemben mindannyian Lu-
ther utániak vagyunk!

Wesley örömhíre az, hogy először Istenben kell bíznunk, s nem 
kell kitalálnunk magunkat, mintha félreérthetetlen jellemű sze-
replőknek kellene lennünk egy színdarabban: Isten előtti önazo-
nosságunk Istentől fog jönni, olyan mértékben, amennyiben egy-
szerűen vele megyünk tovább, türelmesen megnyitva magunkat 
az ő hozzánk való türelmének, és türelmesen kitartva egymással 
kockázatos és zavaros életünkben. Nem küzdelem, fegyelem és 
döntés nélküli kereszténység ez. Nehéz fönntartani e nyitottsá-
got, kitartani a bizalom eme magatartásában – ehhez szüksé-
günk van jól begyakorolt magatartásformákra, Istenre való csön-
des odafigyelésre, az evangéliumok Krisztusa előtti megállásra, 
az egyház dicséretéhez való csatlakozásra. Meg kell tanulnunk a 
valódi bűnbánatot és őszinteséget. Meg kell tanulnunk elfogad-
ni valós hibáinkat, s azt, hogy többé már se ne bénítsanak meg 
bennünket, se ne szégyelljük őket annyira, hogy féljünk saját ma-
gunktól és saját belátásainktól s választásainktól. „A legjobb az, 
hogy Isten velünk van.” Túl e botladozáson és zűrzavaron; túl a 
kínos újításokon, amelyek helyességét vagy helytelenségét egy-
szerűen még nem tudjuk; túl a kockázatos ítéleten, amely gyarló 
vagy lusta felfogóképességre alapozódik – túl ezen, Isten keze 
még mindig jövőt tartogat számunkra. Istennek hála egy olyan 
szentért, akinek olyan életet kellett élnie, amely olyannyira za-
varba ejtő módon túllépett a keresztény életszentséget hagyo-
mányosan kijelölő szabályokon! Istennek hála még a 18. századi 
Anglikán Egyházért is, amely olyannyira tanácstalan volt afelől, 
vajon miként kezeljen egy felelőtlenül Istenhez ragaszkodó férfit, 
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hogy vándorlásra és fölfedező utakra űzte őt, oktalanságba és 
baklövésekbe hajtotta, és szabad és teljes kegyelemről szóló ren-
díthetetlen tanúságtételre.

Wesley igencsak mozgalmas élete révén úgy jelenik meg előt-
tünk, mint Márta a ma reggeli újszövetségi olvasmányban (Lk 
10,38–11,13).3 Mária, az együgyű, idejét fecsérlő nővér, aki várat-
lan dolgot tesz (egy tisztességes háztartásban a nők nem ültek le 
s nem hallgatták a rabbikat), valójában több prototípusnál: nem 
elismerést akart kiváltani vagy egy jó és szokásos föladatot vég-
rehajtani, hanem magába akarta inni Krisztus szerető jelenlétét, 
ővele akart lenni, aki úgy döntött, hogy velünk legyen. Mária 
saját önazonosságát csak e jelenlétben, e szeretetben akarta meg-
találni.

Viszont Wesley történetének egy másik pontjáról szintén 
hallható Betánia visszhangja, s ez az anekdota alkalmas arra, 
hogy vele fejezzük be e beszédet. Mária megkente Jézust „teme-
tésére” – e történet maga is visszhangozza Lukács 7. fejezetéből 
Jézus fejének a bűnös asszony általi megkenését. Azt olvassuk, 
hogy egyszer, amikor Wesley épp egy város elhagyott sarkában 
prédikált, egy részeg tántorgott oda hozzá avval a szándékkal, 
hogy hátráltassa és kigúnyolja őt. Ez a részeg aztán sírásra fa-
kadt, s elkezdte simogatni az öregember ősz haját. „Milyen puha 
– dadogta –, milyen puha!” Egy teljes sebezhetőség valamifajta 
érzékelése tört utat magának az Isten tudja milyen mély nyomo-
rúságon és önutálaton. Csak krisztusinak nevezhetjük e sebez-
hetőséget. Ezért dicsérjük ma Istent, amikor Wesleyre és fivérére 
emlékezünk: annak az embernek sebezhetőségéért, akinek éle-
te oly kaotikus volt; aki szinte azt mondhatta, hogy nem tudja, 
mit jelent Istent szeretni. „S mégis, eszköznek lenni így Isten ke-
zében! … Egy helyben meg nem állhatok. Azt akarom, hogy az 
egész világ jusson el – nem tudom, mire.”

3 Az Anglikán Egyházban – az ún. Revised Common Lectionary szerint, amelyet 
az Anglikán Kommúnióhoz tartozó Episcopal Church is követ – Lukács evan-
géliumát az ún. C liturgikus évben olvassák. (Ez legközelebb 2018 Advent-
jében kezdődik újra.) Lk 10,38–42 a július 20-hoz legközelebb eső vasárna-
pon, Lk 11,1–13 pedig a július 27-hez legközelebbi vasárnapon hangzik el. (A 
Római Katolikus olvasmányrend lényegében megegyezik evvel, a megfelelő 
napok: évközi 16, illetve évközi 17. vasárnap.) Köszönöm Hanns Engelhardt 
barátomnak, a karlsruhei Szent Kolumbán Misszió lelkészének e pont tisztá-
zásában nyújtott segítségét.

(Bakos Gergely fordítása)
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Dani Eszter

Találkozásom a cigányokkal

Segédlelkészi évemet töltöttem 
1993-ban Munkácson, amikor egy kora őszi napon halottat je-
lentettek a cigánytáborból (Kárpátalján a cigánytelepet cigánytá-
bornak hívják). Ne izguljak – biztattak a hozzátartozók –, értem 
jönnek, és mindenben segítenek, mellettem lesznek. Másnap a ci-
gánytábor szélén lassítottunk, majd megálltunk. Autóval nem le-
hetett továbbmenni a sár miatt. Kísérőim segítségével, palásttal, 
magnóval (amivel majd harangozni fogok), Bibliával és Ágendá-
val felszerelkezve elindultunk a halottas ház felé. A sár valóban 
óriási volt, gyalogosan is nehéz volt közlekedni. A nyomor meg-
döbbentő mélysége nyílt meg előttem. A vályogból, deszkából és 
mindenféle építőanyagból épített kis házak egymáshoz viszony-
lag közel sorakoztak, szemétkupacokkal körülvéve. Gyerekek 
hiányos öltözetben (miközben én kabátban voltam), néhányan 
meztelenül, csúnya bőrbetegségekkel. Kutyák, macskák, itt-ott 
tyúkok. És sok ember, minden irányból, színes, tarka öltözetben. 
A nyomornak olyan mélysége bomlott ki pillanatok alatt a sze-
mem előtt, amit eddig csak a tőlünk távoli kontinenseken készült 
dokumentumfilmekből ismertem. De ezen a napon Munkácson, 
egy európai városban, ahol mi, többiek rendes kövezett utcák-
ban, téglaépületekben, összkomfortban éltünk, a város központ-
jától alig egy kilométerre egy háromezer fős nyomornegyedben 
találtam magam. 

A temetés nehezen indult. A tarka sereg körülvette a ház előtt 
felravatalozott halottat, és búcsúztak. Felnőttek, gyerekek, karon 
ülő vagy éppen szopó babák, kutyák és macskák. A halott csókol-
gatását sikerült megállítani és a jajgatást lecsendesíteni, amikor 
meggyőztem a gyászolókat, hogy a szertartás erejéig tegyük rá a 
fedőt a koporsóra, és az igehirdetés alatt figyeljünk Isten vigasz-



taló szavára. A tarka, rendezetlen gyászoló csapat pillanatok alatt 
Isten Igéjét szomjasan hallgató gyülekezetté vált. Megérintett az 
a nyitottság és vágyakozás, ahogy az igehirdetésre figyeltek. Bó-
logattak, helyeslően meg-megszólaltak. A szokások, a környezet 
még ismeretlen volt, de tekintetünk találkozott, a lelkünk együtt 
mozdult, és ezek a gyászoló, szegény cigány emberek ott, az Ige 
és a Lélek által megteremtett térben testvéreimmé lettek. Meg-
történt a találkozás, otthon voltam közöttük. Az igehirdetés után 
néhány asszony körülvett, megmarkolászták a karomat (bár a 
palást még rajtam volt), megcsókoltak, és kérték, jöjjek máskor 
is temetni. Néhány fiatal ennél kicsit tartózkodóbban lépett oda 
hozzám és kérdezte meg, hogy van-e a gyülekezetünkben ifjúsá-
gi csoport, mert szívesen bekapcsolódnának. Fiataljaink öröm-
mel fogadták ezeket a lángoló hitű fiúkat. Ruszlán és Karcsi az 
ukrán nyelvű gyülekezet mellett, amelynek aktív tagjai voltak, 
keresték a magyar nyelvű közösséget. Később az Amaro Del ala-
pító tagjai lettek. Az ifiben mindannyiunk életének meghatározó 
szakasza lett a következő néhány együtt végigszolgált év. 

Az első találkozást újabb találkozások követték. De már nem-
csak Munkácson, hanem Kárpátalja-szerte más falvakban is, 
ahol református gyülekezeti tagok Isten hívásának engedve a ci-
gányok közé mentek, s közöttük az evangéliumot hirdették. Az 
ő munkájuk nyomán a kilencvenes évek közepétől több kis ci-
gány gyülekezet született, amelyek akkor még gyakorlatilag sem 
egymással, sem a magyar református gyülekezetekkel nem iga-
zán voltak kapcsolatban. Rendszeresen hívtak szolgálni, majd 
Tomes Attila munkatársammal együtt, aki a kilencvenes évek 
második felében kapott meghívást Munkácsra a cigányok közöt-
ti szolgálatra, mi hívtuk meg a cigány közösségek vezetőit közös 
gondolkozásra. Mit szeretnének látni a jövőben, hogyan tudjuk 
őket segíteni? Ebből az első megbeszélésből nőttek ki a cigány 
csendesnapok, amelyeket mindig más cigány gyülekezetben 
szerveztünk, s ahol a cigány testvérek bizonyságtétele, éneke, 
beszámolói és a fiatalok pantomim előadásai adták a program 
gerincét. Nagy élményt jelentettek ezek a találkozók. Zsúfolásig 
telt buszokkal érkeztek a cigány testvérek a különböző gyüle-
kezetekből. Az egyház támogatásával és általában nyugati test-
véregyházak segítségével a kilencvenes évek végén egymás után 
épültek templomok és gyülekezeti házak a cigánytáborokban. 
Ezeknek a felszentelése is mindig hatalmas örömünnep volt, 
ahol a testvéregyházak és a Kárpátaljai Református Egyházkerü-
let hivatalos képviselői is részt vettek. 

Az építkezésekkel párhuzamosan, a vezetőkkel történt első 
megbeszélésünk után elkezdtük a cigány munkatársak képzését 
is. Közülük többen írni, olvasni sem tudtak, de Isten által meg-
szólított, elhívott vezetői voltak közösségeiknek, akik bátran, a 
Lélek által erővel felruházva hirdették az evangéliumot és ve-
zették kis gyülekezeteiket. Egyértelmű volt, hogy bár örömmel 
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fogadták cigány testvéreink a „magyar papok” szolgálatát, a cél 
mégis az, hogy a közösségből találjuk meg és erősítsük meg azo-
kat a vezetőket, akik belülről egészen máshogy ismerik a hely-
zetet, és folyamatos jelenlétük, együtt megélt küzdelmeik sokkal 
erősebbé, hitelesebbé teszik szolgálatukat, mint a mi kívülről ér-
kező látogatásaink. 

A nincstelenség, kilátástalanság, a betegségek, melyek sok 
esetben kezeletlenül maradtak, súlyosan megnyomorították a ci-
gány közösségek életét. Ez egyértelművé tette, hogy az evangéli-
um szóban való meghirdetése mellett mindent meg kell tennünk 
a körülmények változtatásáért; azért, hogy az éhezés és korai 
halálozás csökkenjen. Először a Bibliát olvasni akaró felnőtteket 
kezdtük írni, olvasni tanítani. A cigánytáborok lakosságának 90 
százaléka abban az időben írástudatlan volt. Ezért iskolákat és 
iskolai előkészítőket szerveztünk a gyerekek számára is. A mun-
kanélküliség, nélkülözés és éhezés a gyülekezetek elindulása 
után is megnyomorító valóság maradt. A munkahelyteremtés 
kérdésében sajnos keveset sikerült érdemben előrelépni. Néhány 
próbálkozásunk volt a külföldi testvéregyházak segítségével, de 
ezek nem bizonyultak tartós megoldásnak. Egy gyülekezetben 
évekig folyt a gazdálkodó program, másik két gyülekezetben a 
kosárfonó projekt. A magyarországi Református Nőszövetség 
adományából kecskéket tudtunk vásárolni sokgyerekes cigány-
családoknak. Ami mégis változott, az az, hogy azok a cigány fér-
fiak, akik megtértek, a nehezen megkeresett fizetésüket hazavit-
ték a családnak, elkezdték szépíteni a házaikat, portáikat, és azt 
többé nem itták el, vagy veszítették el a szerencsejáték-gépekben. 

Az éhezés mellett az egészségügyi helyzet jelentett nagyon 
komoly kihívást. Több táborban új, mélyebb kutakat kellett fúr-
ni, mert a szennyezett víztől különböző betegségek, fertőzések 
terjedtek közöttük. A betegek orvoshoz, kórházakba való elsegí-
tése, kísérése, és alkalmanként gyógyszerek beszerzése is fontos 
része volt az első cigány gyülekezetek szolgálatának. Abban a 
falusi cigánytáborban, ahol először szolgáltam 1996-ban, a kö-
zel 350 főből csak négyen voltak 40 év felett. Megdöbbentő volt 
számomra a korai halálozások nagyon magas aránya, amelynek 
komoly oka volt az egészségügyi ellátástól való távolmaradás. 
Ez a mai napig nagy kihívás, de az arányok már sokkal jobbak. 
Hivatalos becslések szerint a cigány lakosság 50 százaléka szen-
ved TBC-ben Kárpátalján. Gyógyszeres kezelésük ma már az ál-
lam által biztosított, így a misszió feladata a betegek bátorítása a 
kezelés igénybevételére. 

Már Budapesten szolgáltam, amikor a cigánymisszió meg-
kapott egy nagy területtel rendelkező, de igen rossz állapotban 
lévő épületet Csonkapapiban. Tomes Attiláék oda költöztek 
Munkácsról, és évek alatt egy csodálatos központot alakítottak 
ki, ahol a munkatársképzések mellett különböző konferenciák és 
a nyári gyerektáborok is helyet kapnak. Közben hazaérkezett a 
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komáromi teológiáról Jeney Ottó, aki hosszú éveken keresztül 
nagyon hűségesen látogatta, gondozta a kárpátaljai református 
cigány gyülekezeteket. 

Számomra kiváltság volt, hogy ezekben az években ilyen 
intenzíven tanúja lehettem Isten cigányok között végzett mun-
kájának Kárpátalján. Sokat tanultam és tapasztaltam ebben a 
szolgálatban. Isten mindenhol jelen van, de jelenlétének egészen 
különös megtapasztalását engedi meg a szegények, a peremen, a 
szükségben lévők közötti szolgálatban. Írásom második felében 
arról szeretnék beszélni, amire Isten a cigányok közötti szolgá-
latban tanított.

Az első, életemet és további szolgálataimat alapjaiban meg-
határozó, formáló felismerés Isten hatalmának minden képzele-
tet felülmúló módon való megtapasztalása volt. Alkoholista, má-
sokat korábban félelemben tartó „bandavezéreket” láttam Isten 
előtt leborulni, és az Ő bocsánatát elfogadva új életet kezdeni. 
Megtört, oly sok szenvedéssel terhelt asszonyok tekintetét felra-
gyogni, Isten követésében elindulva gyógyulást, reményt és új 
identitást találni. Oly sokszor tapasztaltuk lehetetlennek látszó 
helyzetekben, ahogy Isten csodálatos módon cselekszik, vezet 
és válaszol imádságainkra. A nincstelenségnek, eszköztelenség-
nek ebben a kiszolgáltatottságában nagyon valóságos tapasztalat 
volt az imádság ereje. „Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-
jén! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15) És 
a cigány testvérekkel imádkoztunk. Imádkoztunk a szükségben, 
a nyomorúságban, imádkoztunk az örömben, és imádkoztunk 
Isten vezetéséért, a misszió növekedéséért.

A cigány gyülekezetekben szolgálva sokat tanultam a szelle-
mi harc valóságáról. Addig nem ismert mélységeket és magas-
ságokat élhettem át a nagyon őszinte, mély bűnvallásokban, és a 
bocsánat, a szabadítás átélésében, amely alkalmanként akár a kö-
zösség előtt zajlott, többször azonban a személyes lelkigondozói 
beszélgetésekben. Megdöbbentő életutak, bűnök, megkötözött-
ségek, félelmek és fájdalmak bomlottak ki a szemem előtt. Az Ige 
üzenete, mely szerint nem test és vér ellen van tusakodásunk, 
nagyon valóságossá lett. És még dicsőségesebben ragyogott fel 
Jézus, a Megváltó, a Gyógyító, a Szabadító győzelmének hatal-
ma, Aki világosságul jött a sötétbe, hogy mindenki, aki segítsé-
gül hívja az Ő nevét, megtartasson! 

Ugyanakkor azt is meg kellett tanulnom, hogy ez a szolgálat 
nem a mi szolgálatunk, nem mi tartjuk kézben az időket, alkal-
makat, és az emberek hitét, életét sem. Nagyon nehéz volt azzal 
szembesülni, amikor a legszorosabb munkatársi közösségünk-
ből is egyesek visszaestek, s a gyülekezettől elfordulva újra az 
alkohol rabjai lettek. Ilyenkor ez az egész közösség életét vissza-
vetette. Sajnos történtek a cigány gyülekezetekben olyan meg-
hasonlások is, amelyek szakadáshoz vezettek. Legfájdalmasabb 
miértjeim közé tartozott, amikor legtehetségesebb fiatal munka-
társunkat vesztettük el egy gyors lefolyású betegségben. És több 
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vezetőképzős munkatársunk koporsója mellett álltunk az évek 
alatt, akik huszonöt és ötven év között mentek el közülünk. Mi, 
vezetők szeretnénk ezeket a helyzeteket „kézben tartani” és ki-
kerülni. Évekkel később voltak a visszaesők között olyanok, akik 
visszajöttek, akikkel újra együtt szolgálunk, s vannak, akik azóta 
is távol vannak a közösségtől. Fontos volt megtanulnunk, hogy 
az ember és Isten kapcsolata titok, az Isten Országa szolgála-
tában a mi részünk az engedelmes követés, de a kontroll és az 
eredmény biztosítása nem a mi feladatunk és nem is a mi ter-
hünk. A „megváltó szindróma” helyett mindent a Megváltó ke-
zében hagyni, Akihez mindig, minden körülmények között vára-
kozással, reménységgel fordulhatunk.

Ugyanakkor arra is rámutattak ezek a fájdalmas tapasztala-
tok, hogy mennyire fontos a tanítványképzés, a hitben elindul-
tak megalapozása, megerősítése és olyan hálózat kiépítése, ahol 
egymást is folyamatosan kísérni, támogatni, bátorítani tudják a 
testvérek. A közösségfejlesztésnek az az alapigazsága is hangsú-
lyos lett számomra, hogy ne szaladjunk előre az ötleteinkkel mi, 
akik kívülről érkezünk, hanem tanuljunk meg kérdezni, és a cé-
lokat, terveket együtt kidolgozni, együtt megküzdeni értük. Sok-
szor a túl gyorsan érkezett és erősen külső támogatás által létre-
hozott projektek idegenek maradtak a cigány közösség számára. 
Ezeket először lelkesen használták, de amennyiben a felelősség 
átvétele nem történt meg, egyre inkább csak kihasználták, és vé-
gül tönkremenni, szétesni hagyták. A kívülről jövő segítő szán-
déknak, ha az nem forr össze a közösség belső vágyaival és erő-
feszítéseivel, gyakran lesz ilyen kifutása. Az egyértelmű, hogy a 
missziót holisztikus, az élet minden területére kiterjedő módon 
kell végezni. Azok a viták, amelyek arról szólnak, hogy a meg-
térés evangéliumát vigyük-e, vagy az életkörülmények javítását 
célozzuk meg, értelmetlennek tűnnek, amikor a cigánytáborok 
nyomorával szembesülünk. Ha komolyan vesszük a szeretet pa-
rancsolatát, akkor nem kérdés, hogy Isten Országa örömhírét, az 
Isten bocsánatában gyökerező új élet lehetőségét meg kell hirdet-
nünk. De az is nyilvánvaló, hogy a fertőző vízre megoldást kell 
keresni, hogy a betegségekben szenvedő testvéreinket segíteni 
kell és a gyerekek oktatását is meg kell szervezni. Sőt, küzde-
nünk kell azok ellen a struktúrákban lévő bűnök ellen, amelyek a 
nyomorúságnak ezt az állapotát állandósítják. Ez mind része ke-
resztyén missziónknak, az Isten Országa meghirdetésének, amit 
Jézus a követőire bízott. 

Találkozásom a cigányokkal nem volt tervbe véve… Nem ké-
szültem rá, nem gondolkoztam róla, nem volt különleges misz-
sziói elhívásom. Szolgálatom végzése közben egyszer csak meg-
történt. Megtörtént a találkozás, amelyben lelkünk az Isten előtti 
térben találkozott és kapcsolódott. Abban a mélységben, ahol 
minden olyan egyszerű. Nem voltak elválasztó falak, nem volt 
félelem vagy tartózkodás, idegenkedés vagy visszahúzódás. 
Lelkünk együtt mozdult, szívünk együtt dobbant, s az öröm-
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ben együtt szárnyaltunk, a fájdalomban együtt sírtunk. A kö-
zösségnek azt a mélységét éltem meg cigány testvéreim között, 
ami csak ajándékul adódhat, s amikor adatik, az ember hálával 
belelép, ha pedig nem adatik, akkor sok akarás és igyekvés is 
nehezen teremti meg. Ezzel a hálával tekintek vissza a Kárpátal-
ján töltött évekre, és most különösen is a cigánymisszióban átélt 
eseményekre.
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Hartmann Gergely

Az imádság közös terei

A hagyományos templomépíté-
szeti modell Európában átalakulóban van. A jelenség a vallásos-
ság változását követi le, amely elsősorban Nyugat-Európában 
zajlik, ugyanakkor, ha más hangsúlyokkal, de nálunk is jelen 
van. Egyre többen vannak a nemkeresztény vallásúak, és azok 
száma is növekszik, akik számára fontos ugyan a spiritualitás, 
de azt egy konkrét intézménytől függetlenül szeretnék megélni. 
A történeti keresztény gyülekezetek létszáma egyre csökken. Az 
ő számukra egyre növekvő teher a sokszor nagyméretű, díszes 
templomok fenntartása. Ezek nemegyszer más vallási közösség-
hez vagy világi használatba is kerülnek. Ugyanakkor a folyamat 
egyfajta pozitív következményeként azt is láthatjuk, hogy a szű-
külő anyagi lehetőségek egy tető alá vezetik a felekezeteket. Ez-
zel párhuzamosan nagy igény mutatkozik felekezettől, vallástól 
és vallásosságtól függetlenül használható terekre is. 

Rendkívül összetett jelenségről van szó, amelyben korántsem 
uralkodik egyetértés, akár teológiai, akár társadalmi, akár építé-
szeti kérdések1 felől közelítünk. Ez utóbbi szempontból sem elég 
csupán az épületre koncentrálni, hanem a megvalósulás teljes 
folyamatára kell rátekinteni. Fontos a kezdeti igény megismeré-
se, a résztvevők önértelmezésének és egymás közti viszonyainak 
tisztán látása, valamint a párbeszéd során kialakuló építészeti 
program is. A ház elkészültével konkrét terek és formák jönnek 
létre, és átkerül a súlypont az elméleti egyeztetésekről a gyakor-
lati megélésére. A történet azonban itt nem ér véget: az együtt-
élés pozitív tanulságai vagy éppen konfliktusai tovább alakítják 

1 A Kunst und Kirche ökomenikus művészeti és építészeti folyóirat két teljes 
számot is szentelt a témának (2000/2, 2010/2), amelyek közül az első az egyik 
legkorábbi, több szempontból közelítő áttekintés.



a tereket. A formai semlegességre törekvés éppúgy lényeges 
elem lehet, mint az univerzális jelentésű szimbólumok és tár-
gyak használata. Kihívássá válik ugyanakkor, hogy a redukció 
ne kietlen üresség, hanem termékeny csend legyen, a közös ele-
mek alkalmazása pedig a befogadás gesztusát erősítse, és ne vál-
jon összemosott, eklektikus külsőséggé. A következőkben olyan 
hazai és európai csendtereket, valamint felekezet- és vallásközi 
templomi együtteseket válogattam, amelyek a létrehozás, a hasz-
nálat és a formálás szempontjából egymástól sokszor markánsan 
eltérő hangsúlyokat alkalmaztak.

Csendterek és kápolnák

A csendterek („room of quiet”, „Raum der Stille”) legtöbbször 
kápolnaméretű ima és meditációs helyek, amelyek elsősorban 
az egyéni vagy kiscsoportos elmélyülést szolgálják2. A helyisé-
gek funkciója elsősorban nem liturgikus tér, és használóik sem 
egy adott gyülekezethez tartoznak. Modern nagyvárosokokban 
és forgalmas közlekedési hálózatok mentén találjuk őket: autó-
pályák mentén, reptereken vagy pályaudvarokon, kormányza-
ti épületekben, kórházakban, egyetemeken, sőt stadionokban is. 
Jelölhetik a társadalmi kollektív emlékezet lényeges helyszíneit, 
vagy kifejezhetik a megbékélés univerzális üzenetét. 

Az első ilyen teret az akkori ENSZ főtitkár, Dag Hammar-
skjöld kezdeményezésére, 1957-ben az ENSZ New York-i köz-
pontjában alakították ki. A prototípusnak is tekinthető kis he-
lyiség berendezése kevés elemből áll, konkrét vallásra utaló 
szimbólumot nem találunk benne. Központi tárgya egy erős 
fénnyel is kiemelt monolit vasérc-tömb. Egyik falán pedig Bo 
Beskow svéd művész geometrikus formákból és színekből álló 
képe található. Az ezekből összeálló meditációs térben a létre-
hozók szándéka szerint mindenki rátalálhat a békének szentelt 
csendre és hallgatásra.

A típust meghatározó másik alkotás az 1990-ben Berlinben, a 
Brandenburgi kapuban felépült Raum der Stille. A súlyos függö-
nyökkel lehatárolt térben csupán székek és párnák, valamint egy 
textilkép található, amelynek alkotója Hager Ritta magyar textil-
művész. A szoba jelentőségét itt talán nem annyira a tér építésze-
ti kiképzése adja, mint inkább az ikonikus hely, a Brandenburgi 
kapu történelmi jelentése. Ez sokáig a kettészakított Európa jel-
képe volt, ma pedig a benne található Raum der Stille int a béke 
és a kölcsönös elfogadás fontosságára. 

Szintén ismert példa a Párizsban, az UNESCO japán kertjé-
ben álló meditációs tér, amelynek építésze a japán Tadao Ando 
volt. A szervezet fennállásának 50. évfordulójára készült 1995-

2 A nyugat-európai csendterek áttekintését és típusba sorolását adja: Kraft, 
Sabine: Räume der Stille, Jonas Verlag, 2007.
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ben. A több mint hat méter magas betonhenger belseje üres, te-
teje nyitott. Padlóburkolata sugármentesített hirosimai gránit. 
Létrehozásának célja, hogy minden kultúra és vallás előtt nyitva 
álljon, és az összetartozást hirdesse.

Bécs3

Az új bécsi főpályaudvaron 2014-ben készült el egy csendká-
polna. Ez már kimondottan vallási, sőt keresztény tér, azonban 
nagyon is világi közegben helyezkedik el. Az osztrák vasúttár-
saság kereste meg az egyházakat, hogy volna-e igényük egy 
csendtér létrehozására az épülő főpályaudvaron. A bécsi érsek-
ség élt a lehetőséggel, Ferenc pápának arra a hívására válaszol-
va, hogy a városon belül új helyeket találjon a katolikus egyház, 
ahol megszólíthatja a rohanó, a hitüktől eltávolodott embereket. 
A bevásárlóközpontban lévő kápolna környezetének hektikus, 
zajos és rohanó világával szemben a „csend tere”-ként határoz-
za meg magát. Kimondottan katolikus voltát nem tolakodóan, 
de egyértelműen kifejezi a kereszt, valamint a tabernákulum is. 
Ugyanakkor megfogalmazott cél a mindenki felé való nyitottság. 
A pláza funkcionálisan kialakított, a vásárlásra és a közlekedés-
re optimalizált tereivel szemben elliptikus formálása, letisztult, 
otthonos kialakítása valóban maradásra és elmélyülésre hív. A 
hely szívesen vendégül lát minden „más törvényileg elismert 
egyházat, vallási közösséget és egyházközeli szervezetet”4 és 
egyéb kulturális eseményeket. A rendszeres katolikus szentmi-
sék mellett különböző felekezetek tartanak imádságokat, s egyéb 
rendezvényeket (kiállításokat, előadásokat) is befogad a tér. A 
vallásközi párbeszéd alkalmai szintén megjelennek a programok 
között. Imádságaik elvégzésére rendszeresen keresik fel átutazó 
vagy a komplexumban dolgozó muszlim hívek. Imaszőnyegeket 
tud adni az itt szolgálatot teljesítő önkéntes, azonban a rituális 
mosdás helye például hiányzik. A kialakult gyakorlat szerint a 
kis sekrestyében imádkoznak. Nem a vallási jelképek zavarják a 
kápolnatérben a muszlim híveket, hanem az, hogy annak köze-
pére, ahol hely volna az imádság elvégezésére, nagyon rálátni a 
pláza folyosójáról. 

3 A bécsi, budapesti és herceghalmi helyszíneken a személyes bejárás mellett 
helyszíni beszélgetésekre is támaszkodom. Külön köszönöm Németh Balázs 
református lelkésznek a BME „R”-épület kápolnájának, és Lányi Istvánnak a 
herceghalmi ökumenikus templom megismerésében nyújtott segítségét.

4 A helyszínről elvihető, népszerűsítő füzet megfogalmazása.
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Ferihegy

Magyarországon egy hasonló példa a ferihegyi repülőtér 2B ter-
mináljának galériáján 1998-ban épült fel. Talán egyetlen hazai 
középületünkben sem fordul meg annyi más kultúrájú és val-
lású ember, mint itt. A kápolna eredendően a katolikus, refor-
mátus, evangélikus és zsidó közösség képviselőinek párbeszédé-
ből született Török Ferenc és Major György tervei szerint. A két 
terminált összekötő Sky Court építése miatt 2009-től bezárták, 
majd 2013-ban új helyen nyílt meg. Eredeti állapotában egy íves, 
apszisszerű, fából készült fal határozta meg a teret, amely előtt 
oltárasztal, felolvasóállvány és szentségtartó állt. Mögötte alakí-
tották ki a sekrestyét, amelyhez egy gyóntatófülke is csatlako-
zott. A berendezés része volt a keresztelő-kútként is használható 
szenteltvíztartó. 

Az új helyre az eredeti berendezések kerültek vissza, de nem 
az eredeti elrendezésben. A legmarkánsabb elem, az apszist idé-
ző tölgyfa-fal megmaradt ugyan, de már nem találja úgy a he-
lyét, és nem is szervezi oly módon a teret, mint a korábbi állapot-
ban. Most is előtte található az asztal és a felolvasóállvány, kicsit 
arrébb a szenteltvíztartó. Eltűnt viszont az ívhez csatlakozó 
gyóntatófülke és szentségtartó. Utóbbiakat egyébként is nehéz 
volt értelmezni az ökumenikus és főleg a vallásközi téralakítás 
szempontjából. A 2013-as újjáépítéskor szó volt arról, hogy a tér 
kevésbé legyen szimbólumokkal meghatározott, és tudatosab-
ban nyisson a más vallásúak felé, de ez a szempont végül nem 
vált döntővé.

Goethe Egyetem, Frankfurt

A nyugat-európai egyetemeken fokozottan jelenik meg az igény 
az imatermek iránt, elsősorban az egyre nagyobb számú musz-
lim hallgatók részéről. A napközbeni ima elvégzéséhez szeretné-
nek méltó helyet, mert azt sokszor félreeső alagsori folyosókon 
végzik el. Az állami egyetemek nem mehetnek el a kérés mellett, 
hiszen ahogyan a vallási és világnézeti függetlenség biztosítása 
állami előírás, úgy a vallásgyakorlás akadályoztatásának tiltása 
is az. Az intézmények válasza rendszerint az, hogy egy minden-
ki számára nyitott vallásközi csendteret hoznak létre. Ezek kö-
zül az egyik legjelentősebb példa a frankfurti Goethe Egyetemen 
található. 2001-től az intézmény új campusra költözött, s ekkor 
épült fel az új csendtér is. Rendhagyó módon egy különálló épü-
letben valósult meg az új kollégiumok mellett 2009-ben. A finan-
szírozást az egyetem beruházója, Hessen állam vállalta magára. 
Az üzemeltetésért és a programokért azonban már tudatosan 
nem az egyetem (azaz nem az állam) és nem is egy bizonyos egy-
ház felel, hanem egy erre a célra létrehozott egyesület, amelyben 
az egyetem és a vallások (keresztény felekezetek, muszlim, zsi-
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dó) képviselői vesznek részt.5 A több éves előkészítés is hasonló 
körben zajlott. Négy használati célt neveztek meg: legyen a tér a 
személyes elmélyedés és visszavonulás helye, a vallásos hallga-
tók számára az egyéni imádság helye, az imacsoportok igényei-
nek is feleljen meg, valamint legyen lehetőség benne előadások 
és beszélgetések tartására. Az építészeti tervezésnél a különböző 
igényeknek való megfelelés miatt tudatosan lemondtak a szim-
bolikáról, és kerülték a bármely vallás templomára utaló formai 
jegyeket. Ugyanakkor a tervezők szándéka szerint az épület „be-
lépésre hív, belsőségességet és transzcendenciát sugároz”. 

A használat nagyrészt igazolta a várakozásokat. Az eddigi ta-
pasztalatok szerint napközben főleg muszlimok használják, míg 
esténként keresztény imacsoportok. A kezdeti cél, hogy a vallá-
si párbeszéd helye is legyen, egyelőre rendezvények híján nem 
valósult meg. Ez összefügghet azzal, hogy még itt sem igazán 
tisztázott, vajon a világi intézmény keretein belül milyen mér-
tékben és módon van létjogosultsága a vallás megjelenésének. 
Valószínűleg itt egyfajta határhelyzetet látunk: egy szekularizált 
egyetem úgy tarthatja meg alapvetően semleges viszonyát a val-
lásossághoz, ha annak a lehető legnyitottabban és legátfogóbban 
értelmezett formáját fogadja be.

A BME új ökumenikus kápolnája

Itthon is találunk egy-két példát az egyetemeken megjelenő ima-
termekre. Kifejezetten vallástól függetlenül használható csendtér 
(Spiritual Practice Room) a Közép-Európai Egyetem (CEU) Ná-
dor utcai épületének egyik szobájában található. 2014-ig a Nem-
zetközi Üzleti Főiskolán (IBS) is volt egy ima- és meditációs te-
rem, amely „mindenkinek a saját hite, tradíciói, szokásai szerinti 
feltöltődés lehetőségét biztosítja a nap 24 órájában”.6 A 2010-ben 
létrehozott szobát az intézmény költözése után már nem alakí-
tották ki újra.

A BME „R”-épületének felújítása során, 2014-ben jött létre 
egy ökumenikus kápolna. A harmadik emelet csendes részén 
két egykori terem egybenyitásával alakították ki az együttest, 
amely három részből áll: előtérből, irodából és istentiszteleti tér-
ből. Az egész nap nyitva tartó előtér működik a tulajdonképpe-
ni csendtérként. Egyetlen középre helyezett pad található benne, 
egyéb díszítés (a fa falburkolaton kívül) és vallási jelkép nincs, 
de rálátunk a kápolna nagyméretű keresztjére. A kialakításnál 

5 A frankfurti, berni és berlini példa létrehozásának körülményeiről ld. rész-
letesen: Bärbel Beinhauer-Köhler, Mirko Roth, Bernadette Scwarz-Boenneke: 
Viele Religionen – ein Raum?!, Frank&Timme, Berlin, 2015. Az itt szereplő idé-
zetek is e kötetből származnak.

6 http://eduline.hu/felsooktatas/2010/4/22/20100421_imaszoba_meditacios_
szoma_ibs (Utolsó letöltés: 2017. február 24.)
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szempont volt, hogy mindenki számára nyitva álljon, ám a pad 
„ne legyen túl kényelmes”, hogy ne csábítson itteni tanulásra 
vagy lyukasórai szunyókálásra. Innen nyílik egy lelkészi iroda, 
amelyben megadott időszakokban lehetőség van egyéni beszél-
getésekre. Az előteret egy farács választja el a kápolna-tértől. Ezt 
biztonsági okok indokolják, ugyanakkor jelenléte meglehetősen 
rányomja bélyegét a hely hangulatára. A kápolna berendezése a 
bevett keresztény gyakorlat szerint alakul: a téglatest alakú te-
rem egyik végében fa oltárasztal, tőle oldalirányban felolvasó-
pult található, a hátfalon a padlótól szinte a mennyezetig érő ke-
reszt áll. Mindezek felé mintegy negyven szék fordul. 

Azzal együtt, hogy üdvözlendő módon olyan hely készült el, 
amely a keresztény egyetemi polgárok számára minden bizony-
nyal fontossá válhat, több kérdést is érdemes feltennünk, főleg a 
külföldi példák tükrében. Sajtóhírben is megjelent, hogy a kez-
deményezés az egyetem kancellárjától, azaz „felülről” indult, s 
ez szokatlan a nemzetközi gyakorlatban egy állami egyetem ese-
tében. Az is tudható, hogy voltak az egyetem vezetői közül, akik 
a kápolna létrehozását ellenezték. A kérdés szélesebb körű meg-
vitatására azonban nem került sor. Nem volt cél az sem, hogy 
megvizsgálják, volna-e igény más vallásúak, vagy vallásosnak 
magukat nem tartók részéről meditációs teremre.7 Mivel a kiala-
kítás, valamint az üzemeltetés költségeit egy állami fenntartású 
intézmény, az egyetem állja, nem kerülhető meg a kérdés, vajon 
a hely mennyiben szolgálja világnézeti és vallási nézeteitől füg-
getlenül az egyetem minden polgárát. 

A BME-campus területe mellett egyébként már régóta aktív 
katolikus és protestáns egyetemi gyülekezetek működnek. Ők is 
élnek az imaterem adta lehetőséggel, de annak csupán alkalom-
szerű használói, nem kezdeményezői vagy fenntartói. E közös-
ségeknek 2002 óta a Lágymányosi Ökumenikus Központ ad ott-
hont, amelynek Benczúr László által tervezett kápolnája is szép 
példája a közös használatú liturgikus tereknek.

Több közösség egy otthona

A vallás- és felekezetközi templomi együttesek több közösségnek 
szolgálnak otthonul és kifejezetten liturgikus használatra készül-
nek. Tovább oszthatjuk őket aszerint, hogy az egyes közösségek 
rendelkeznek-e saját liturgikus térrel, vagy egy közös helyisé-
gen osztoznak. A gyakorlatban ez utóbbi leginkább keresztény 
felekezetek között megvalósítható, hiszen vallásközi esetekben 

7 Érdemes volna utánajárni, hogy a nagy állami egyetemeken, köztük a leg-
több külföldi (és valószínűleg legtöbb muszlim vallású) hallgatónak helyet 
adó Semmelweis Egyetemen vajon felmerült-e igény egy imaszoba iránt.
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olyan nagyok a rituális és esztétikai különbségek, amelyek szinte 
lehetetlenné teszik a közös használatot8. 

Az egy gyülekezeti térrel rendelkező ökumenikus templo-
mok közös használata az események időbeli szétválasztásával 
válik lehetővé. Érdemes azonban itt megemlíteni, hogy az öku-
mené megvalósulásának néhány kitüntetett helyén nem újdon-
ság az sem, hogy nemcsak a tér használata, de a liturgia ün-
neplése is közös, mint például a taizé-i vagy a bose-i közösség 
templomában.

Az ökumenikus templomok nem idegenek a magyar gyakor-
lattól sem.9 Többek között a kilencvenes évek közepén Bocskai-
kerten, 2004-ben Kisizsákon, a közelmúltban pedig Hortobágyon 
készült el keresztények által közösen használt templom. A legis-
mertebb azonban a herceghalmi példa. Civil kezdeményezésre 
épült fel 2000 és 2002 között Egyházi-Kulturális Központ néven. 
A létrehozók célja szerint az épület azon túl, hogy három keresz-
tény felekezetnek (katolikus, református és evangélikus) otthont 
ad, alkalmas olyan kulturális események megtartására is, ame-
lyek „nem sértik a KEK szakrális jellegét”.10 A templomban egy 
nagyobb terem áll rendelkezésre, amelynek elsődleges funkciója 
a liturgia. A fennmaradó időben használhatják helyi civil szer-
vezetek, egyesületek. A székekkel berendezett gyülekezeti tértől 
a szentélytér a kulturális események idejére leválasztható. Itt ta-
lálható az oltárasztal és a felolvasóállvány, a hátfalon pedig egy 
kereszt, valamint az egyik sarokban egy tabernákulum. A temp-
lom díszítése rendkívül visszafogott: hangulatát fehérre meszelt 
falak és látszó faszerkezetek határozzák meg. A díszítéshez és a 
képiséghez való felekezetenkénti eltérő viszony mégis megnyil-
vánul a használatban. A katolikus istentiszteletek idejére kitesz-

 8 A csendterekben több helyen gyakorlat egy térben különböző vallású liturgi-
ákat is tartani, ám a használt eszközöket és a térátrendezést praktikus okok-
ból a minimálisra kell csökkenteni. Alapvető kívánalom továbbá az esemény 
után a tér visszarendezése, semlegességének visszaállítása. Vannak ugyan-
akkor nagyobb léptékű kísérletek az időbeli szétválasztásra. Néhány éve egy 
londoni keresztény, muszlim és zsidó építész mutatott be érdekes térkísérle-
tet Friday, Saturday, Sunday címmel, amelyben ugyanazon tér alkalmas pén-
teken muszlim, szombaton zsidó, vasárnap pedig keresztény istentiszteletre. 
Bővebben: https://www.youtube.com/watch?v=SUiuezBriM0 (Utolsó letöl-
tés: 2017. március 3.).

 9 Már a nyolcvanas évek elején jelentős magyar építészeket foglalkoztatott a 
kérdés. Ismert például Szabó István vázlatterve egy ökumenikus templom-
ra a korai nyolcvanas évekből, valamint Vákár Tibor vázlatai a „keresztény 
egység templomaira” 1983-ból (utóbbit a Magyar Építőművészet 1991/4. száma 
közölte).

10 A jelenleg készülő működési szabályzat fogalmaz így. A funkciókra vonat-
kozóan a 2000-ben készült alapító okiratban ez olvasható: „A létesítmény 
biztosítson a hitélet gyakorlásához ökumenikus szellemiségű színteret és 
egyúttal nyújtson lehetőséget különböző közösségi alkalmak megrendezé-
sére is. Legyen otthona a település civil szervezeteinek, azok működéséhez 
és színvonalas tevékenységük végzéséhez biztosítsa a szükséges közösségi 
teret.” Ezúton is köszönetemet fejezem ki Lányi Istvánnak, a KEK létrehívó-
jának, hogy az anyagokat a rendelkezésemre bocsátotta.
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nek több templomi zászlót, egy elmozdítható Mária-szobrot. Az 
oltár mögötti kereszten függő Krisztus-szobor szintén leszedhe-
tő, ha a protestáns közösség ezt igényelné.

A tabernákulum jelenléte vethetett volna még fel kérdéseket, 
az oltáriszentséget azonban néhány éve eltávolították, mivel úgy 
érezték, több civil szervezésű kulturális esemény (a szentély le-
választásának lehetősége ellenére) összeegyeztethetetlen állandó 
jelenlétével. A konfliktusok száma az utóbbi években növekedett 
meg. Ez azzal függ össze, hogy az egyre növekvő településnek 
nincsen kultúrháza, és egyre nehezebb „szűrni” a közösségi tér 
iránt megmutatkozó igényt, amely már kezd túlnőni a KEK be-
fogadóképességén.

Bern

Míg itthon a fenti példák adnak fontos tapasztalatokat, addig 
Nyugat-Európában a figyelem a vallásközi használatú templo-
mi együttesekre terelődik. Általános modell, hogy az egyes cso-
portok saját istentiszteleti térrel rendelkeznek, míg a közössé-
gi, hivatali, esetleg oktatási helyiségeket közösen használják és 
tartják fenn. Ilyen együttes épült 2012 és 2014 között Bern egyik 
külvárosában, Bümplizben. Ide az elmúlt évtizedekben sok kü-
lönböző vallású és kultúrájú ember érkezett, akik számára hiá-
nyoztak a megfelelő kultikus és kulturális terek. Erre az igényre 
reflektált a helyi keresztény ökumenikus közösség, amikor 2000-
ben egyedülállóan sok szereplőt hívtak meg egy vallási központ 
létrehozására. A rendkívül hosszú és alapos előkészületek után 
az alavita, buddhista, hindu, keresztény és muszlim közösségek 
saját liturgikus tereket alakítottak ki, a zsidó, bahá’i és a szikh 
közösségek pedig rendszeres vendégei a háznak. Kiemelendő, 
hogy a keresztények részéről nyolc (!) különböző felekezet hasz-
nálja a templomteret. 

A vallásközi párbeszéd a hétköznapok rendkívül intenzív 
gyakorlatában folyt. Szükség volt a szereplők szoros csapatmun-
kájára a széles körű társadalmi kommunikáció közös levezény-
léséhez és a pénzügyi fedezet megteremtéséhez. 2002-től ideigle-
nes helyen kezdték el a működést, így lehetőség nyílt az egymás 
mellett élés, az építészeti, építésjogi és üzemeltetési kérdések 
tisztázására. Olyan mindennapi helyzetek felett kellett napirend-
re térni, mint például az egyes istentiszteletek zajainak, szokat-
lan illatainak elfogadása, vagy éppen a hindu papok meztelen 
felsőtestének látványa. De a svájci hatóságok részéről is szük-
séges a nyitottság: a tűzrendészet képviselője külön bemuta-
tót kért egy hindu tűz-rituáléról, hogy engedélyezhesse a nyílt 
lángnak e szokatlan használatát, hiszen eddig csak gyertyára és 
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a flambírozásra vonatkozó passzusok voltak az állami szabály-
zatban.11

Az egyes istentiszteleti terek kialakítását a közösségek saját 
ízlésére és anyagi forrásaira bízták. Ezek a helyiségek egy közös 
„párbeszéd-térből” nyílnak, de egyenként kívülről is megköze-
líthetők. Az egész együttes nagyobb ünnepek esetén összenyit-
ható. Fontosak az egyes gyülekezetekhez tartozó külön kony-
hák, amelyek a kölcsönös vendéglátás helyei. A szemináriumi 
és hivatali termek közös használatban vannak. Az egész épület-
komplexumnak a vallási központ csak része. Lakások, irodák, 
szupermarket és egy, a hindu közösség által üzemeltetett étte-
rem is található benne. A templomterek kiemelt pozícióban van-
nak, a főhomlokzatról nyílnak, amelynek formálása illeszkedik a 
környezet semleges építészeti megjelenéséhez. A létrehozóknak 
kifejezett szándéka volt a monumentalitás és feltűnés kerülése: 
„Abban, amit [a vallásról] közvetítünk, szeretnénk elkerülni az 
egzotikum iránti elvárásokat. Ehelyett szeretnénk visszaállítani 
az irántunk érdeklődők kapcsolatát a mindennapi vallási élet-
tel.”12 Ugyanakkor belülről is megfogalmazott kritika a ház túlsá-
gosan „jellegtelen irodakinézete”. A főhomlokzat előtt végigfutó 
üveg függönyfal valóban inkább sugallhat távolságtartó semle-
gességet, mint hétköznapi közvetlenséget.

Berlin, House of the One

Sok szempontból más célok vezették a berlini példa kezdemé-
nyezőit. Az 1964-ben lerombolt Péter-templom helyén tervezik a 
House of the One felépítését. A helyi evangélikus közösség kez-
deményezésében a keresztény templom mellett egy mecset és 
egy zsinagóga is helyet kap majd. Az új épület az egykor kiemelt 
jelentőségű Péter-templom hiánya okozta városszerkezeti űrt 
igyekszik betölteni. Közvetlenül annak alapjaira épülve tudato-
san szeretné felújítani az egykor kitüntetett hely és a város inten-
zív kapcsolódását. A kezdeményezők ezt összekötik azzal a gon-
dolattal, hogy Berlin hosszú idő óta nemcsak a kereszténység, de 
mindhárom vallás híveinek otthona. Az új templomot vallási és 
urbánus értelemben is egyfajta manifesztumként értelmezik: a 
vallási és kulturális sokszínűség, „az eltérő származású emberek 
közti békés együttélés (…) prófétai jele”, egy „identitástámogató 
kristályosodási pont”13 lesz. Ez az identitás pedig már nem az 
egyes vallásokhoz, hanem éppen a vallási pluralitáshoz kötődik.

11 Többek között ez a jelenet is látható a projektről készült két dokumentum-
filmen, amelyet Norbert Bischofberger és Christa Miranda készített az SRF1, 
illetve a 3SAT televízió részére (Bauen und beten – unterwegs im Haus der 
Religionen és Viele Zimmer in Gottes Haus – unterwegs im Haus der Religionen). 
Mindkét film online megtekinthető.

12 Beinhauer-Köhler, i. m. 174.
13 Uo. 181–182.
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Az építészeti tervpályázat már lezajlott, az építkezés még 
ezután kezdődik. A földszintjén lesz a három istentisztelti tér, 
közöttük egy kupolával fedett, közös használatú nagy csarnok, 
ahonnan impozáns megjelenésű lépcsőkön egy kilátóba jutunk. 
A választott terv a megbízói kérésnek megfelelően külső meg-
jelenésben nem a környezetbe simulást érvényesíti, hanem egy 
újfajta városi jelet kíván teremteni. A látványtervek alapján egy-
előre nehéz megítélni, vajon a téglaburkolatú, tömör kialakítású 
épület lesz-e annyira erős, hogy az emlékezés helyeivel és jelei-
vel rendkívül zsúfolt Berlinben érvényesülni tudjon. Ugyanígy 
messzire vezető kérdés, hogy milyen üzenetet hordoz a három 
liturgikus térhez képest méretében és kialakításánál fogva is do-
mináns, „univerzális” funkciójú kupolacsarnok kialakítása. 

Bécs, Aspern

Utolsóként már csak a földrajzi közelség miatt is meg kell említe-
ni egy, még csak építés előtt álló bécsi példát. Az osztrák főváros 
északi részén épül az Aspern-Seestadt nevű új városész, amely 
rövidesen mintegy huszonötezer ember otthona lesz. A tervben 
eredetileg több különálló vallási épületre gondoltak, de 2014-ben 
a bécsi érsekség kezdeményezte egy ökumenikus templom létre-
hozását, majd rövidesen más vallások képviselőivel is bővült a 
résztvevők köre. Jelenleg egy összevont „vallási campus” előké-
szítése folyik. A program és a résztvevők köre is alakul, építésze-
ti tervek egyelőre nincsenek, a megvalósulás 2019 körül várható. 
Előreláthatóan itt is minden vallási közösség saját istentiszte-
leti teret kap, amelyet közös fenntartású és használatú hivatali 
és szolgáltató helyiségek egészítenek majd ki. Az új metróvég-
állomás mellett már lobog tíz zászló, hogy jelöljék az építkezés 
helyét. Haton a résztvevő vallási közösség szimbólumai jelen-
nek meg, négy pedig az Európai Unió, Ausztria, Bécs, valamint 
a kerület zászlója. A lobogók egyrészt jelzik, hogy a területen 
olyan épület fog épülni, amely aktuális igényekre reagálva több 
keresztény felekezetet és más vallásokat is egy fedél alá vezet. 
Másrészt több zászlóval azt is fontosnak tartották a létrehozók 
egyértelműsíteni, hogy hol és kinek a finanszírozásában jön létre 
a beruházás. Ha pedig azt is észben tartjuk, hogy a bécsi érsek-
ség volt a kezdeményező, a vendéglátó közösség egyértelműen 
körülhatárolható. A többi példánál is láthattuk kirajzolódni ezt 
az új szerepet, mindez pedig bizonyítja, hogy a kereszténység 
társadalmi státuszának átalakulásával sem vesztette el kezdemé-
nyező és befogadó erejét.

A vallásközi és csendterek száma nagy valószínűséggel nem 
fog közelíteni az egyrítusú terekéhez. Jelentőségük azonban a 
vallásközi és felekezetközi közeledésben meghatározó lehet. A 
bemutatott példák sokfélesége azt is bizonyítja, hogy rendkívül 
sok múlik a létrehozás párbeszédében megjelölt hangsúlyokon 

60 hartmann gergely 



és célokon. Az épületek tere, formája, díszítettsége, jelszerűsége 
annak függvényében alakul, hogy mi a tulajdonképpeni cél, mi 
felel meg az adott hely vagy közösség identitásának.

Sokan félelemmel és kritikával tekinthetnek e kezdeménye-
zésekre. Egyfelől valósnak tűnik a formák és szimbólumok, 
valamint a tanok és rítusok önkényes kiválogatásának és keve-
redésének veszélye. Másfelől azonban ezek a terek talán arra 
késztetnek, hogy bizonyos megszokott keresztény és/vagy euró-
pai és nemzeti identitást jelentő formai sztereotípiákon túllép-
jünk. Megnyugvást adhat az a szempont is, hogy a vendéglátó 
szerepének felvállalása együtt jár egyfajta domináns szereppel. 
A kezdeményezőé, a befogadóé mindig kitüntetett, a kereteket 
és játékszabályokat végső soron ő szabja meg. Ugyanakkor a fe-
lelősség is őt terheli elsősorban.

Fontos a létrehozás teljes folyamata. Jó példákat láthattunk 
arra, hogy egy adott gyülekezet reálisan fel tudja mérni és meg 
tudja fogalmazni az igényeit és az önképét, és ehhez alkalmas 
építészt is talál. Ez esetben nagy eséllyel jönnek létre olyan épü-
letek, amelyekben egyszerre lehetnek jelen koherensen kialakí-
tott liturgikus és meditációs terek és a találkozás közös terei. S 
talán ha a befogadás, nyitottság és közösségiség értékei felől kö-
zelítünk, nem vesznek el a formáknál sokkal mélyebben gyöke-
rező keresztény értékek sem.
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Nacsinák Gergely András

A sokarcú semmi

A sivatag mint tapasztalat és metafora 
a korai szerzetességben

Csaknem negyven év telt el 
azóta, hogy megjelent Derwas Chitty meghatározó műve a ke-
resztény szerzetesség kezdeteiről Egyiptomban és Palesztinában 
„A sivatag mint város”1 címmel. A kifejezést Chitty Nagy Szent 
Athanáz sokat idézett életrajzi munkájából kölcsönözte, a Vita 
Antoniiból, és segítségével azt a hatást igyekszik érzékeltetni, 
amelyet Remete Szent Antal aszkézise gyakorolt környezetére. 
Antal példája, a kivonulás, a társadalomból való kilépés mint az 
Istenre való rátalálás eszköze eszerint sokakat megihletett, s „a 
sivatag hamar olyan népes lett, akár egy város”.2 

Bármennyire idealizált képet fest is Athanáz Szent Antalról és 
követőiről, a sivatag meghatározó szerepét az aszketikus mozgal-
makban nehéz lenne alábecsülni. A „sivatag” vagy „pusztaság” 
nem csupán az a hely, ahol menedékre lelhet valaki a külvilágtól 
és a földi gondoktól, hanem a bibliai idők óta egyszersmind az 
Istennel való találkozás első számú területe is, és mint ilyen, a 
teológia és a misztikus tapasztalat forrása. A sivatag, akárcsak 
az istenség, sokféle arcot ölthet, sokféleképpen felfogható és le-
írható. A „város” – azaz közösség – csupán egy metafora a sok 
kínálkozó közül; úgy is tekinthetünk a pusztaságra, mint temp-
lomra, sírra vagy szövegre; nézhetünk rá úgy, mint pokolra – tele 
szenvedéssel és démonokkal –, vagy mint Paradicsomra, szentek 
és angyalok lakhelyére. A sivatagnak megvan a maga sajátos te-
ológiája, amely nem egy vonásában különbözik a városok tudós, 
filozofikus teológiájától. Ha összevetjük őket, az előző sokkal 

1 Chitty, Derwas: The Desert a City: a Study of Egyptian and Palestinian Monasticism 
under the Christian Empire, St. Vladimir’s Seminary Press, New York, 1966.

2 Vita Antonii 14.



praktikusabbnak, személyesebbnek és jóval kevésbé elméletinek 
tűnik. Általában nem hosszas értekezésekben és homíliákban fe-
jezi ki magát, hanem élőszóban: konkrét szituációkhoz fűzött (és 
nem is mindig verbális) kommentárként, esetleg a párbeszéde-
ket rögzítő mondásgyűjteményekben, ritkábban levelekben. Ez 
a „pusztai teológia” vitathatatlanul misztikus: olyan paradox 
miszticizmus hatja át, amely inkább az ember személyére, mint-
sem a kimondhatatlan Istenség titkainak boncolgatására kon-
centrál. 

Számos nagyszerű tanulmány született már a korai keresz-
tény szerzetesség történetét és gondolkodását illetően, amelyek 
nemegyszer új fényt vetettek a teológia és az aszketizmus kez-
deteire. Az alábbi esszének ennél sokkalta szerényebb célja van: 
csupán annyi, hogy utaljon a hely, a környezet szerepére, ahol ez 
a fajta aszketikus teológia és gyakorlat megszületett. A sivatag a 
szerzetesség történetében többnyire pusztán az ott zajló esemé-
nyek egyfajta színtelen háttereként jelenik meg, valahogy úgy, 
mint az ikonok központi alakjai mögött felsejlő sematikus kör-
nyezet: az egyforma cserjék, elnagyolt kősziklák. Azonban egy 
közelebbi vizsgálat felfedheti, hogy ez a háttér valójában nem el-
hanyagolható szereplő: talán afféle elfeledett főhős az aszketikus 
gondolkodás történetében.

Izrael a sivatagban: a teológia ősképe

A sivatag archetipikus tapasztalatát a Szentírásban az a negyven 
év jelenti, amit Izrael népe a pusztákban bolyongva töltött Jahve 
vezetésével és oltalmában, míg végül megváltásra nem találtak 
az Ígéret Földjén. A sivatag volt a hely, ahol Izrael törzsei Isten 
Népévé váltak: ott ismerték meg Őt és parancsolatait. A másik 
oldalról a pusztaság nemcsak a nép, de az istenség bölcsője is: 
a sivatagban való vándorlás érlelte ki Jahve alakját és karakte-
rét, s a judaizmus jellegzetes istenképe sokat köszönhet a kietlen 
vidéknek. Ám az Úr intenzív jelenléte ellenére a pusztaság az 
Ótestamentumban egyáltalán nem tűnik föl ideális színben. „El-
átkozott hely” marad (Lev. 16:21), a folytonos harcok és küzdel-
mek színtere (lásd: Jákob és az angyal közötti harcot, ami szintén 
egy éjjel a sivatagban történt, Ter 32,23), víz és élővilág hiányá-
ban pedig a halál helye. Az ószövetségi próféták, amikor vagy Is-
ten vagy a királyok vagy más földi hatalmasságok üldözték őket, 
újra és újra a sivatagi hegyek hasadékaiban és barlangjaiban ta-
láltak menedéket. Számukra a pusztaság a keserű száműzetés 
helye. Az ő példájukat követve Keresztelő Szent János a júdeai 
sivatagban vert tanyát, hogy szószólója legyen „a pusztában ki-
áltó szó”-nak (Jn 1,23). 

Krisztus, igencsak szó szerint véve Ézsaiás fenti mondatát, 
szintén a pusztába vonult vissza, mielőtt nyilvánosan tanítani 
kezdett volna, „hogy az Úr útját készítse, hogy egyengesse Is-
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tenünk ösvényét a sivatagon át” (Iz 40,3). A senki földje, a pusz-
taság itt már nem átokverte föld, hanem olyan környezet, amely 
sajátos lehetőséget kínált az Istennel való találkozásra; olyat, 
amely ritkán adatik meg lakott környezetben. Úgy tűnik, új lelki 
horizontokra csak valódi magányban lelhetünk, elszakadva min-
den világi hívságtól és társas kötelezettségtől. A „halk és szelíd 
hang”, amelyet Illés hallott Hóreb hegyén, egészen biztosan nem 
hallható meg a hétköznapi élet állandó zsivajgása és fecsegése 
közepette.

Az élők földje

Az Ószövetségben a sivatag nyilvánvalóan nem állandó lakhely-
ként jelenik meg; sokkal inkább a bolyongás tere. Azért megy va-
laki a sivatagba, hogy keresztüljusson rajta: a próféták számára a 
sivatagban való kényszerű és ideiglenes tartózkodás a választott 
nép és vezetői Istentől való elfordulásának folyománya: vagyis 
igencsak távol állt attól, hogy áldás lehessen. A pusztaság, ha le-
het így mondani, út, mind szó szerinti, mind átvitt értelemben: 
az út, ami akarva vagy akaratlanul, de Istenhez vezet.

Ez volt a sivatag, amelyet az első keresztény aszkéták keres-
tek: nem csupán valamely emberektől és földi gondoktól távol 
eső hely, hanem olyan pusztaság, amely telve van isteni jelenlét-
tel; amely lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljenek a rejtőző 
Istenhez. Ha pedig Isten az élet forrása, paradox módon erre a 
forrásra leginkább a holtnak tűnő sivatagban lehetett rálelni. 

A keresztény gondolkodás a későantik teológia és filozófia 
számos alapvetését forgatta fel, talán legdrasztikusabban épp a 
halálhoz való viszonyt: a Kereszt „elátkozott fája” például „ál-
dott fává” válik; kínzóeszköz helyett az élet jelképe lesz. Ebben a 
szemléletmódban a pusztaság is megszűnik homogén, terméket-
len és kietlen „elátkozott helynek” lenni: ehelyett számos, koráb-
ban ismeretlen jelentéssel gazdagodik. Különösképpen érvényes 
ez a korai egyiptomi aszketika szemléletmódjára.

A sivatagot, amely tele van sírokkal és a halál más egyéb attri-
bútumaival (sakálokkal, mérgeskígyókkal és így tovább), Egyip-
tomban éles „demarkációs vonal” választja el az élők földjétől. 
Hagyományosan átkozott helynek tekintették, ahol démonok és 
rosszindulatú antik istenségek lakoztak. Hol máshol is lehetne 
egyértelműbben nyomon követni a világnézet radikális átalaku-
lását, mint éppen itt, ahol a teremtés abszolút „negatívja”, amely 
maga a sivatag, egyszerre életigenlésbe fordul, és egyfajta „alvi-
lágból” hirtelen Édenkertté változik? Az egykor figyelmen kívül 
hagyott, kietlen táj gyorsan helyet kapott a késő antikvitás szelle-
mi térképén, azoknak a szent embereknek a megjelenésével, akik 
éppen egy minden emberi tűrőképességet meghaladó környeze-
tet kerestek.
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A sivatag fölfedezése

Szent Athanáz szerint Nagy Szent Antal volt az első, aki letelepe-
dett a sivatag távol eső részein, hogy aszkétaként éljen. Szándé-
ka világos volt: a „távozás” (ἀναχώρησις) révén, teljes magányt 
és belső nyugalmat keresett, ami lakott vidékek közelében nem 
volt lehetséges. Saját szavaival élve: „Az, aki magányban szeret-
ne élni, három háborúságtól szabadul meg: a hallástól, a beszéd-
től és a látástól; csupán egy marad számára: a szívé.” A sivatag 
számára a nyugalommal volt egyenlő: és a nyugalom, ahány-
szor elérte, a sivataggal. A pusztaság kimondottan pozitív aurá-
val bírt, amelyről azonban tudni, hogy nem való mindenkinek: 
„egyetlen szerzetes sem ismerte a távoli sivatagot Szent Antal 
előtt” – írja Athanáz. Palladiusz megemlékezik egy szerzetesről, 
bizonyos Ptolemaioszról, aki lelki képességeit meghaladva pró-
bált gyökeret verni a pusztaság legmélyén, valahol Szkétisztől 28 
kilométerre, majd tizenöt évnyi aszketikus küzdelem után, telje-
sen elszigetelődve az egyháztól és a többi testvér tanácsaitól, az 
egoizmuson és a téveszméken kívül semmire sem jutott. A siva-
tag tehát nem homogén tér: a korai szerzetesi szóhasználatban 
legalább három különböző részre vagy nehézségi fokra osztha-
tó, az egyén lelki fejlettségi szintjétől függően, a Nílushoz közel 
eső területektől a legtávolibb vidékekig. Abba Makáriosz azt ta-
nácsolta a teljes belső megnyugvást (ἡσυχία) keresőknek, hogy 
Szkétisz külterületén, a Petra nevű hegy mellett telepedjenek le, 
amely már elég távol esik a többi testvértől. A „belső” sivatag 
kietlen pusztaságát elviselni mintegy a lelki érettség jele volt: a 
sivatag és a szerzetes tudatállapota tükrözik egymást.

Történetileg a 330–340-es évek, amelyek a három fontos szer-
zetesi központ – Kellia, Nitria és Szkétisz – megalapításának ide-
jét fedik le, egyúttal egy sajátos monasztikus kolonizáció folya-
matának, a sivatag benépesülésének is tanúi voltak. Amint egy 
hely kimondottan népszerűvé vált a szerzetesek körében (s így 
túlzsúfolt lett egy remete ízléséhez), néhányan egy idő után más 
területekre költöztek, hogy a szükséges magányra és külső csön-
dességre – amely egyúttal a belső csönd paradox „visszhangja” 
– rátaláljanak. A pusztaság nagy csöndje – a quies magna, ahogy 
Jeromos nevezte3 – volt az első anakhóréták valódi lelki mestere, 
amelyből a sivatag teológiája megszületett. 

Ahol tehát ma az Egyiptomba látogató nem lát mást, mint ter-
méketlen köveket és sívó homokot, ott valaha egy remete való-
ságok sokaságát tapasztalhatta meg, épp aktuális nézőpontjától 
függően. Néhány alább elsorolt metafora felfedheti számunkra 
azt a gazdagságot, ami a kietlen, üres sivatag sztereotípiája mö-
gött rejtőzik. A hasonlatok azt is megmutathatják, hogy a siva-
tagnak annyi arca lehet, mint az embereknek, és olyan mélység-
gel bírhat, akár az emberi lélek.

3 Ep. 3.
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A sivatag mint filozófia

Órigenész teológiai felfogásában, amelyet Evagriosz Pontikosz, 
a szerzetesség egyik fő teoretikusa is örökölt, az Isten és ember 
közti határ csak részben hidalható át az egyház misztériumainak 
a segítségével. A belső munka és a lelki tökéletesedés szerepe 
Órigenész tanításában ezekkel csaknem egyenlő hangsúlyt kap. 
Az emberi értelem, felemelkedve az isteni valósághoz, le kell 
hogy vetkőzzék mindenféle előfeltevést, mentális képet vagy fo-
galmat, amit Evagriosz általában noémata-nak hív. Ezek a men-
tális reprezentációk akadályt jelentenek a tiszta ima és a valódi 
spirituális tapasztalat számára, mert általuk az ember belső vilá-
ga képzetekkel, illúziókkal népesül be, s ezek elvakítják szelle-
mi érzékelését. Az észnek le kell mondania a sokaság világáról, 
hogy az Egyre tudjon koncentrálni, aki maga az egyetlen Isten. 
Ezért a szegénység, a szerzetesi élet ezen alapkövetelménye nem 
csupán külső állapotot jelent, hanem a lélek belső állapotának 
tükröződése is. A külső körülmények, a sivatag tárgyak nélküli 
látványa, a végtelen, üres horizont és a szerzetes cellájának ko-
pársága nem más, mint emlékeztető a vágyott belső stabilitásra, 
és a gondolatoktól, a teremtett valóság képeitől megtisztult elme 
sajátos ikonja. A sivatag végletekig menő takarékosságra tanítja 
lakóit, a legnehezebbel együtt, amely az „énnel” való takarékos-
kodást is magában foglalja.

A sivatag mint könyv

A szerzetesi magányban a tanulás azt jelentette, hogy az Íráso-
kat speciális módon, meditálva olvasták (meleté), amely módszer 
voltaképp egy lassú és figyelmes olvasásmód volt: egyszerre 
mindössze egy-két mondatot ismételtek halkan, ami segített in-
teriorizálni az írott szöveget. Azonban néha előfordult, hogy a 
szerzetesek önmaguk teljes kiüresítésében még arról is lemond-
tak, hogy a Szentírást mint tárgyat birtokolják. „Eladtam a köny-
vet – szól Evagriosz –, ami megtanított rá, hogy minden tulaj-
donom eladjam.”4 Szent Antal még messzebb megy, azt mondja 
egy filozófusnak, hogy az ő könyve a teremtett világ: „Bármikor 
szeretném Isten szavait olvasni, a könyv előttem van.”5 Az ő ese-
tében a sivatag egy nagy könyv (folio) volt, csöndje pedig az üres 
oldal, amelyekre Isten igéi kerültek.

4 Praktikos 97.
5 Idézi: Jasper, David: The Sacred Desert: Religion, Literature, Art and Culture, 

Blackwell Publishing, New Jersey, 2004, 37.
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A sivatag mint pokol

Számtalan feljegyzés származik szerzetesektől, akik démonokkal 
és halottak lelkeivel találkoztak a sivatagban, éspedig nem csak 
ókori templomok maradványai és sírok közt, ahol az általános 
felfogás szerint az ilyen lények tanyáztak. A sivatag könnyedén 
tűnhetett elátkozott helynek, amit csak kevés különböztet meg 
az alvilágtól. Tele fizikai és pszichológiai kínnal és közdelemmel, 
a pusztaságban bizonyosan volt egy kevés a pokolból, amelynek 
forróságában minden, ami tünékeny és másodlagos, elolvad, el-
tűnik. Jóannész Moszkhosz Lelki rét című könyvében egy szerze-
tes látomásában a sivatag az eretnekek tüzétől lángolt.6

Az Apophthegmata Patrum-ban Illés Abba egy öregemberről 
mesél, aki a sivatag egy régi templomában élt, s ahol a démonok 
azt mondták neki: „Hagyd el ezt a helyet, mert hozzánk tarto-
zik!”7 A szerzetesek élete a külvilág számára sokban hasonlít-
hatott a halálra, minthogy az aszkéták a határon „túl”, vagyis 
az emberi lehetőségeket meghaladó területeken éltek. Szörnyek 
és démonok társaságát kellett elviselniük, megtagadva mindent, 
ami az érzékeknek kedves: még cellájuk is a régi sírok építészeti 
stílusára emlékeztetett. Egy szerzetes megkérdezett egyszer egy 
nála idősebbet: „Miért van az, hogy annyi év aszkézise után még 
mindig félek a sivatagban?” Az öreg azt válaszolta: „Mert még 
életben vagy.”8 A Historia Lausiaca első oldalain megjelenik egy 
bizonyos Abba Dórotheosz, aki egész álló nap köveket gyűjt a 
forróságban, hogy cellákat építsen azoknak, akik maguk képtele-
nek voltak. Egy napon, amikor kimerült tanítványa megkérdez-
te, miért próbálja így megölni testét, lakonikus válasza ez volt: 
„Megöl engem, s én megölöm őt.”9 Másrészről, ironikus módon 
éppen a szerzetesek voltak, akik a városokban és falvakban la-
kókat csak látszólag élőknek tartották; olyanoknak, akiknek leg-
többje szellemi-lelki értelemben valójában halott.

A sivatag mint mennyország

Ha a pusztaság nem volna más, mint a kínok helye, a szerze-
tesség biztosan nem fogadná el az aszketikus élet központjának. 
Ellenkezőleg, sivatag gyakrabban tűnik fel a Paradicsomnak leg-
alábbis valamiféle határaként, peremterületeként. A „befelé fi-
gyelő” tekintet számára, amely a látszat helyett a szellemi valósá-
got szemléli, a sivatag semmiképpen sem kietlen táj, hanem tele 
van szépséggel és frissességgel, míg azok elől, akik termékeny 
földeken élnek, lelki vakságuk elfedi, hogy valójában kiszáradt 
6 Moschos, John: Spiritual Meadow, Cistercian Publications, 18.
7 AP, Elias 7, 71.
8 Idézi: Craner, Daniel: Wandering, Begging Monks, University of California 

Press, Berkeley, 2002, 36.
9 HL, II., p. 49.
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lelkek sivatagának kellős közepén élnek. A sivatagban a külső kí-
sértés is kevesebb, mint a világi emberek közt. Abba Sziszóész ta-
nítványa ezt mondta: „Atyám, idős vagy már. Költözzünk köze-
lebb a lakott vidékhez.” Az öregember ezt válaszolta: „Menjünk 
oda, ahol nincsenek nők.” Mire a tanítvány: „Hol van máshol 
ilyen hely, mint a sivatagban?” „Vigyél hát a sivatagba” – felelte 
az öreg.10 Néhány történet kapcsán az a benyomásunk, hogy a 
Paradicsom karnyújtásnyira van.11 Pater Mutius-ról, egy thébai 
abbáról azt tartották, hogy alkalmi bolyongásai során egyszer a 
Paradicsomig jutott, és étel meg ital is érkezett onnan a számá-
ra.12 Az egyik apoftegmában arról olvashatunk, hogy alsó-egyip-
tomi Pál Abba különféle kígyókat fogott a kezében, és amikor 
ezért a testvérei csodálni kezdték, így szólt: „Bocsássatok meg, 
Atyák, de ha valaki megszerezte a tisztaságot, minden alárende-
lődik neki, ahogyan Ádámnak a Paradicsomban, mielőtt meg-
szegte a parancsolatot.”13 Az Édenkert tehát nem egy térben és 
időben örökre letűnt világot jelent, hanem a szerzetesi érzékeny-
ség számára újból közelivé és megfoghatóvá válik. Ahelyett, 
hogy a múlthoz tartozna, a közeljövő ígérete vagy akár a jelen ré-
sze. A pusztaságban egy új, szellemileg érzékelhető Paradicsom 
vert gyökeret, és nagyon hamar emberek széles körét vonzotta 
az oikoumenéből, a lakott világ minden sarkából.

A sivatag megalapítása

Johannes Cassianus, az 5. század elején élt művelt szerzetes, 
két nagyhatású művet írt De institutis coenobiorum és Collationes 
patrum címmel. Az első a szerzetesi élet gyakorlati megszervezé-
séről szól, míg a másik a szerzetesség spirituális lényegét próbál-
ja megragadni a Szkétiszben élő lelki atyákkal folytatott beszél-
getések alapján. Érdekes, hogy mindkét alkotás mintegy húsz 
évvel azután született, hogy Cassianus elhagyta Egyiptomot, s 
csatlakozott Dél-Galliában – nem messze a mai Marseille-től – 
egy kolostorhoz, amelyet ő maga alapított. Szkétiszben csodálta 
a remeték bölcsességét és nyugalmát, és a sivatagot a „tökéle-
tesedés valóságos Paradicsomának” írta le.14 A szerző szándéka 
műveivel az volt, hogy amennyire csak lehet „átültesse” a kele-
ti sivatagok Paradicsomát a nyugati kereszténység némileg más 
miliőjébe.

Cassianus úgy tűnik megértette, hogy a szerzetes olyasvalaki, 
aki nem csupán a sivatagban él, hanem éli a sivatagot. Ezért az 
volt a célja, hogy megerősítse szerzetes testvéreit azok tanításai-

10 AP, Sisoes 3., i. m. 213.
11 Lásd még: Rufinus: Historia Monachorum in Aegypto (HM), XXIX, 1.
12 HM, IX., 6.
13 AP, Paul 1. i. m. 204.
14 Coll. I. 1.
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val, akik maguk is sivataggá váltak, elhagyva a szenvedélyeket, 
szenvedélyes gondolatokat és a bűnt; csakúgy, ahogy az atyák őt 
magát is megerősítették fiatal korában, amikor Keleten rátalált 
erre az új, láthatatlan Édenkertre. Az általa tisztelt atyák lelkisé-
gének újraélése egyszersmind a sivatag újra élését, újra fölfede-
zését és aktualizálását jelentette, annak minden speciális jelenté-
sével és egész viszonyrendszerével együtt.

Ha Athanáz a sivatagot Szent Antal és követői nyomán már-
már városnak írta le, hamar a szó szoros értelmében is igaza lett. 
A pusztaság Nitria, Szkétisz és Kellia környékén hamar túlnépe-
sedett – egy sűrűn lakott külvároshoz vált hasonlóvá, amint Da-
niel Craner írta –, részben a spirituális tapasztalat keresésének, 
részben a korszak „spirituális turizmusának” köszönhetően.15 
Azok, akik hagyományos szerzetesi életre vágytak, távolabbi 
részekre költöztek, vagy coenobita közösségekhez csatlakoztak. 
Amikor Rufinus, a Historia Monachorum in Aegypto (Az egyiptomi 
szerzetesek története) szerzője 373-ban meglátogatta Nitriát, már 
több mint 3000 szerzetes élt ott: a legkevésbé sem volt már a ma-
gány és az elhagyatottság helye. Ez azt jelentette, hogy a siva-
tag puszta tényből hamar jelentéssé vált, tényleges valóságból az 
autentikus szerzetesi szemlélet szimbólumává. Legyenek azok 
Róma vagy Gallia kertjei, Alexandria külkerületei vagy Írország 
messzi partjai, a sivatag bölcsessége azt a tudást jelentette, amely 
megtanít a belső nyugalom, egyszerűség, hit és bátorság felfe-
dezésének művészetére – olyan képességekre, amelyek egytől-
egyig a sivatag végtelen horizontján és általa formálódtak.

15 „densely packed suburb”
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Hidas Zoltán

Eredendő felejtés

Változatok az elidegenedésre

1 Nietzsche, Friedrich: A történelem hasznáról és káráról, in uő: Korszerűtlen 
elmélkedések, Atlantisz, Budapest, 2004, 93. skk.

Losonczi Péter emlékének
(1970–2015)

A történelem hasznáról és ká-
ráról szóló „korszerűtlen” elmélkedésében Nietzsche a felejtés 
nagyon is emlékezetes apológiáját írta meg, túltengő emléke-
zéssel megvádolt kora – a 19. századi Európa humanisztikus 
képzettsége – ellenében. A történelemmel való túltöltekezés, 
más szóval a túlhajtott történetiség ellenszereként Nietzsche, az 
ókortudomány kiemelkedő tehetségű ifjú professzora mindjárt a 
történetietlenséget ajánlja: csak a kettő együttműködése kölcsö-
nöz az embernek cselekvőképességet. A teremtő tett és az „ele-
ven” élet előfeltétele a jelenből megvont „zárt horizont”, amely 
a maga elé tűzött nagy célokat nem engedi elárasztani az elmúl-
tak felejtésre méltó rengetegétől. Az írásból a szellemdús irónia 
sokszor epés negativitásán csak homályosan dereng át az archa-
ikus görögség utolérhetetlen eszménye, akik életteli kultúráju-
kat – úgymond – a teljesen „történelmietlen műveltség” talaján 
növesztették hatalmasan egységessé, egy zárt „műalkotás” egy-
ségévé. Nietzsche saját korának szóló homályos ajánlása a jelen 
termékenységéhez egységes horizontot kínáló „plasztikus erő”: 
a közelebbről meg nem határozott „élet” nevében az emlékezés 
és a felejteni tudás kiegyensúlyozása, kettejük „rejtélyes” meg-
formálása, más szóval a történeti „káosz” megszervezése. Egye-
dül annyi tűnik a mai történeti tudatunk számára is érvényesen 
biztosnak, hogy ez az egység nem fakadhat többé emberinek és 
isteninek valamilyen egyetemesen belátható időbeli találkozásá-
ból, amelyre egy kereszténység utáni szemlélet – nem is olyan 
régen – a filozófiai világtörténelem isteni egészét építette.1



Sokak szerint korunkban a helyzet éppen fordított: hiába 
tökéletesednek a tudásmegőrzés egyre engesztelhetetlenebb 
technikái, a jelen egyre gyorsabban áradó sodrásában mindent 
felemésztő emberi felejtéssel szemben elemi közérdek az emlé-
keztetés eligazító tábláinak a felállítása. A morál eredetét firtató 
kései Nietzsche, aki az iróniát a saját magunkon végzett „élve-
boncolás” egyre hatékonyabb eszközévé életesítette, éppenség-
gel az emlékezés „korszerűtlen” korszerűsége terén is szolgálhat 
elvi tanulságokkal. Az erkölcs gyökerében afféle őspszichológi-
ai összefüggésként merül fel nála az önfenntartáshoz szükséges 
kölcsönösségnek az emberi természetből fakadó kíméletlensége: 
„»Hogyan véshetünk bele ebbe a tompa és hebehurgya, a pil-
lanathoz kötött elmébe, ebbe a hús-vér feledékenységbe olyan 
módon bármit, hogy jelen maradjon?« Sejthetjük, hogy ezt az 
ősrégi problémát nem éppen finom válaszokkal és eszközökkel 
oldották meg; talán nincsen semmi szörnyűségesebb és borzon-
gatóbb az ember előtörténetében, mint az emlékezés techniká-
ja.”2 Emberközi kötelékek megteremtése eszerint nem lehetséges 
„emberáldozat” nélkül: az eredendő feledékenység felfüggesz-
tése, azaz felidézhető ígéretek és kötelességvállalások teszik az 
embert egyáltalán embertárssá. A múlt így már nem felejthető el 
tetszőlegesen és büntetlenül. Az önkorlátozássá bensőségesített 
áldozat átszellemíti ugyan a fegyelmezettséget, de közben aka-
dályokat emel a saját erők és akarások kibontakoztatása elé.

Az eddigieket összegezve: emlékezés és felejtés nulla összegű 
játszmái szerint a két működés – vagyis a múlt kétféle emberi lét-
módja – elsősorban egymás rovására érvényesül. A kettő egyen-
súlyi pontjának keresésére egy vélt „egészség” vagy éppen egy 
„épnek” mondható erkölcs jegyében azóta is komoly erőfeszítés 
irányul. A háttérfeltevés szerint amit nem felejtünk el, arra emlé-
kezünk, amire pedig emlékezünk, az nem merül feledésbe. 

Mindezen az emlékezés eredendő társiasságának gondolata 
sem változtat. A mindmáig legkidolgozottabb emlékezetszocioló-
giája szerint az egyéni emlékezés csoportokban való részvéte-
lünkből szövődik. Maurice Halbwachs kollektivizáló felfogása 
az önmagán belül érintkező csoportban találja meg az esemény-
káoszt rendező vonatkoztatási kereteket. A csoportosan jelen 
tartott – élményszerűen megtapasztalt és szimbolikusan meg-
szervezett – múlt a csoportok folyton alakuló rekonstrukciós ér-
telemigényeihez igazodik. Az egyéni emlékezet: csoportemléke-
zetek közös fogalmakon nyugvó, mindig sajátos kereszteződése. 
Ehhez képest a felejtés leginkább afféle maradványkategóriának 
bizonyul, amely az emlékezés inverzeként a megőrizetlenül el-
enyészett – helyben és időben nem konkretizált – tartalmakat 
jelöli. „A felejtés e keretek – vagy egy részük – elsorvadásával 
magyarázható: figyelmünk vagy nem volt abban a helyzetben, 

2 Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral, in uő: Kritische Studienausgabe 
5, DTV – de Gruyter, München, 1988, 295.
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hogy rögzítse őket, vagy éppen másra irá nyult. [...] Bizonyos 
emlékek elfelejtése vagy eltorzulása szintén azzal a ténnyel ma-
gya rázható, hogy a szóban forgó keretek időről időre változást 
szenvednek.”3 A szándékos felejtés későbbi kutatóinak figyelme 
is mindenekelőtt az emlékezni nem akarásra irányul. 

Lehetséges-e azonban olyan felejtés, amelynek nem az emléke-
zés a közvetlen párfogalma és vele együttmozgó komplementere? 
Hogy felejtés és emlékezés kettőse Nietzsche szerint sem fedi le 
mindenestül a múlthoz való viszonyunkat, azt már az is sejteti, 
hogy a „történelemfelettiség” fogalmában megjelenik nála egy 
közelebbről nem meghatározott harmadik elem, amelynek leg-
inkább a megtörténtek átláthatatlan rengetegének az értelméhez, 
emlékezés és felejtés tétjéhez van köze. Mindinkább világon belüli 
szemléletünk számára a legfőbb dilemma maguknak a legelvibb 
– mondjuk morális – magaslati nézőpontoknak a merő történeti 
esetlegessége, az eszmei egyetemességek tapasztalati alakulás-
története, az általánosnak akart egyetértések ebből fakadó elvi 
megingása.

A morál eredeti értékviszonyainak a történelmi kifordítása, 
a világhoz és önmagunkhoz való viszonyunk meghasonlottsá-
ga egy Nietzsche szerint töretlen egység szándékos kettősítésé-
ből, egy eredendő világigenlés szándékos megroppantásából 
fakad. Ettől kezdve mögöttes világok, a tapasztalati világnál ér-
tékesebbnek tartott, de titkolt neheztelésből épített másvilágok 
tornyosulnak meghitt világunk fölé. A hamis kettősségeket más-
világi elemek jegyében kezelő metafizikai gondolkodás a legkü-
lönfélébb hierarchikus komplementaritásokba ragad bele, rendre 
a tapasztalatilag valószerűtlenebb, azaz idegenebb oldal javára. 
A ressentiment emberének „szelleme szereti a rejtett zugokat, a 
görbe utakat és a hátsó ajtókat, a saját világának, biztonságának, 
felüdülésének érez mindent, ami rejtett; jól ért a hallgatáshoz, 
a nem-felejtéshez, a kiváráshoz, az ideiglenes önkicsinyítéshez, 
megalázkodáshoz”.4 A feladat ehelyett a lényünket érő gyökeres 
és évszázadok gondolkodói munkájával elfedett fonák fordula-
ton való túllépés. Szempontunkból az sem mellékes, hogy a kései 
Nietzsche a teljes világhorizont önmagunk általi eltörlését nevezi 
majd „Isten halálának”.5 A feledésbe merült gyilkossággal előállt 
helyzetben új világ- és benne önteremtésre van szükség. A világ 
nagyszerűsége feletti ámulatát az ember a maga végtelen önzet-
lenségében egy koholt hatalmasságra pazarolja, mert „nem tudja 
és nem akarja tudni, hogy ő teremtette, amit csodál”.6 Nietzsche 
saját megoldása az „örök visszatérés” legsúlyosabbnak minősí-

3 Halbwachs, Maurice: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, 
Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1985, 368.

4 Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, i. m. 273.
5 Nietzsche, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft, KSA 3, 480. skk. (125. aforiz-

ma)
6 Nietzsche: Nachgelassene Fragmente, KSA 9, 1988, 582.
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tett gondolata lesz, amelynek súlya éppen a világ mindenestül és 
visszamenőleg való akarása: „Az elmúltakat megváltani, s min-
dent, ami »volt«, egy »Így akartam!«-má alkotni át – egyedül ezt 
hívnám én megváltásnak!”7 A híres gondolat minden értelmezé-
si nehézsége ellenére „ugyanannak az örök visszatérése”, nyil-
vánvalóan görög és bibliai motívumokat vegyít össze: egy örök 
életminta megújuló visszatérésének és egy halál utáni örök élet 
vágyának az eszméje az örök életként akart egyszeri földi élet-
ben egyesül. A megtörténtek mindenestül való akarása, mintha 
csak a velünk megesetteket is eleve mi szándékoltuk volna, sem-
mit nem fog többé felejtésbe taszítva magától elidegeníteni.

Az emlékezés tapasztalati útvesztői helyett tehát kérdésünk 
egy eredendő felejtés elképzelésére irányul. Ez az elképzelés a leg-
változatosabb alakokban sűrűsödik az „elidegenedés” fogalmá-
ba, többnyire valamilyen súlyos szociokulturális elbizonytalano-
dás feltételei között. A világ és benne az ember felfogása ilyenkor 
valami lényegi tartalom vagy állapot elkerülhetetlen és tragikus 
elhalványodását feltételezi. Egy őstartalom „elfelejtésének” és a 
világbeli „elidegenedésnek” az értelmi alakzatai belső követke-
zetességgel kapcsolódnak újra és újra össze. A mélységes feledés 
idegenségérzülete hol időtlen érvényességek, hol a történő világ 
egykori igazságeseményei felé tereli a gondolkodást.

A technológiával szembeni ősrégi gyanakvást, miszerint az 
emlékezetet az írás művészete – azaz a külső rögzítés – sorvasztot-
ta el, ennek során új alakban éleszti fel minden rögzítéstechnikai 
újítás: ahogy a világhoz való eredendő viszonyulás hitelességét 
a mechanikus sokszorosítás megrontotta, úgy a kultúra javaiban 
rejlő eredeti „követelésekre” már igényt sem tart egy virtuális 
médiavilág akart felszínessége, vagyis elfogadott amnéziája.8 
Noha a bármilyen írásosság teremtette távolság sokak szerint a 
reflexió, azaz egy voltaképpeni emberség tere,9 a rohamosan nö-
vekvő távolság éppen ezt a belső teret számolhatja fel.

Egy meghatározó újkori önértelmezésünk szerint a termé-
szetből egyszer kiszakadt ember az immár elkerülhetetlen kul-
túra ellentmondásaiban találja magát. A legújabb idegenségér-
zet felszámolási kísérletei azóta is két elvi pólus közt mozognak: 
egyfelől a „valódi”, társadalmiság előtti „természetünkre” – 
mondjuk „hiteles” érzésvilágunkra – való visszaeszmélés re-

7 Nietzsche, Friedrich: „Also sprach Zarathustra II”, KSA 4, 179. skk. Ld. ehhez 
Tatár György: Az öröklét gyűrűje. Nietzsche és az örök visszatérés gondolata, Gon-
dolat, Budapest, 1989, 83. skk.

8 Platón írásellenességéhez ld. Platón: Phaidrosz, Atlantisz, Budapest, 2005, 
274b skk.; a fényképészet rettegett következményeiről a klasszikus munka 
Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában, in 
uő: Kommentár és prófécia, Gondolat, Budapest, 1969.Vaidhyanatan, Siva: „The 
Googlization of Memory”, in uő: The Googlization of Everything. Univ. of 
California Press, Berkeley/Los Angeles, 2011, 174. skk.

9 Ld. Ong, Walter J.: Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes, 
Westdeutscher Verlag, Opladen, 1987, 85.
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ménytelennek gondolt akarása, másfelől a kialakult társas for-
mák – mondjuk fennálló intézményeink – veszélyesnek gondolt 
dicsérete között.10

*

Georg Simmelnek a kultúra „fogalmáról” és egyben „tragédiájáról” 
szóló esszéje az első világháborúnak nevezett európai önpusztí-
tás küszöbén a fokozódó világidegenség dilemmái köré szerve-
ződik.11 A szöveg – minden általánosító igénye mögött – szem-
betűnően magán hordozza egy sokak által baljósan túlérettnek 
érzékelt világkultúra lenyomatát, amelyben egy hullámzóan 
eleven „újművészet” szecessziója nekifeszül egy sokféle múltat 
megeleveníteni akaró újgótikus, újreneszánsz és újbarokk, újro-
mantikus historizálásnak. A szöveget övező jelenben a legköz-
vetlenebb emberi életvilágot is alakító művészet egy túlstilizált 
természetesség eszközeivel vonul hadba a múlt túlburjánzásig 
hajtott újraélesztése ellen. Egy veszteségtudattól áthatott kordi-
agnózis szerint kiürült formák utánzása dekadencia, elmúlt ele-
venségek felelevenítése pedig hazugság. Simmel minden kultúra 
lényegére irányuló kérdése egy régi, nyugati világunkban gnosz-
tikus eredetű toposznak,12 az önfelejtésnek és a valódi mivol-
tunktól való idegenségnek egy jellegzetesen újkori veretű válto-
zata. Az elsikkadt „voltaképpeniséghez” képest a hajdani gnózis 
számára maga a világ bizonyul újra és újra eleve a múlthoz tarto-
zóként felejtésre méltónak. Az önnön lényünktől való elidegenü-
lés újkori gondolata ugyancsak az elkerülhetetlen és visszavon-
hatatlan felejtésben gyökerezik, amelyet azonban már egy nem 
jelentéktelenül múlónak vélt időre vetít ki. A jelentőségtelien elő-
rehaladónak gondolt időben az egykor magunk alkotta „művek” 
rólunk leválva önmagunk számára is befogadhatatlanul kiürül-
nek. Az „elidegenedés” gondolata a „túlérettség” hangoltságá-
ban egy régi világtapasztalatot modernizál. 

A természetből kiválás Simmel szerint az ember feladatává 
tette belsőnek és külsőnek, szubjektumnak és objektumnak a 
közvetítését. „A szellem számtalan alakzatot produkál, amelyek 
sajátos önállóságban léteznek tovább, függetlenül az őket egy-
kor megalkotó lélektől, ahogy függetlenül mindazoktól is, akik 
befogadják vagy elutasítják őket. Így néz szembe a szubjektum a 

10 Előbbire példa Rousseau, akinél a fogalom először megjelenik, a természet-
ből való kiszakadás és önmagunknak a társadalom felé való elidegenítése 
értelmében, ld. Rousseau, Jean-Jacques: Értekezés a tudományokról és a mű-
vészetekről, in uő: Értekezések és filozófiai levelek, Magyar Helikon, Budapest, 
1978. Utóbbit képviseli a 20. századi „filozófiai antropológia” intézmény-
felfogása, ld. pl. Gehlen, Arnold: Urmensch und Spätkultur. Philosophische 
Ergebnisse und Aussagen, Frankfurt a. M.–Bonn, 1964.

11 Simmel, Georg: Der Begriff und die Tragödie der Kultur, in: Ralf Konersmann 
(szerk.): Kulturphilosophie, Reclam, Lipcse, 1998, 25. skk.

12 Ld. Rudolph, Kurt: Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spätantiken Religion, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1990, 59. skk.
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művészettel és a joggal, a vallással és a technikával, a tudomány-
nyal és az erkölcsökkel.” Így rögzül a szellem szilárd formákká, 
az „áradó elevenség” objektív tárgyiassággá. A kibontakozásra 
törekvő „élet” teremtő áradata azonban rászorul a mindig meg-
alvadó „külső alakzatokra”, a megtestesítésben kimerevedő saját 
jelentőségeire, még akkor is, ha az alkotás objektív öntörvényű 
kiteljesedettségében kihuny a lényegi erőit szabadjára engedő 
szubjektivitás. Bár a szellem örömét leli műveiben mint önnön 
megvalósulásának „edényeiben”, mégis a két világ leküzdeni 
akart meghasonlottságában „rejlik a saját múltunk miatti szen-
vedés egyik alapformája”. A végtelenbe tartó nyugtalanság és a 
véges mozdulatlanság feszültségtere a kultúra helye. A kultúra 
nem más, mondja Simmel, mint „a zárt egységtől a kibomló sok-
féleségen át vezető út a kibontakozott egységhez”. Ezen az ide-
genné váló, de szimbólumokként befogadható külső sokfélesé-
gen át vezet a lélek meghasonlásokkal teli „útja önmagához”. Az 
alkotással puszta utódból „örökössé” váló ember művek egyre 
növekvő tömegével találja magát szemben: a kultúra túltermelése 
felejtést gerjeszt. Felszámolhatatlannak tűnő ellentmondás, hogy 
az egyéniesülés lehetőségeinek gazdagodása közepette egyre 
nehezebb az önelégültségre hajló alakzatokban önmagunkra ta-
lálni. A kultúra általános igényű fogalma – meghasonlottság és 
megbékélés határain egyensúlyozva – egy egész kor válságtu-
datát hordozza: a magunk alakította világ újrabefogadásának és 
átfoghatatlanságának egyidejűségét.

*
Ami a saját szellemi világviszonyunk számára meghatározó 
gondolatköröket illeti, az önfelejtés klasszikus görög felfogása Pla-
tóntól kezdve a születés előtt közvetlenül szemlélt igazság elfe-
lejtésének alakjában öröklődik tovább.13 A görög elvi gondolko-
dás egy örök logosz jegyében mindinkább az időtlenül érvényes 
és általánosan belátható tartalmak felé törekszik, az archaikus 
világkorszak stabilitásának megroppanása nyomán. A szétta-
goltan „tágterű” mitologikus kultúra letűntével kibontakozó vá-
rosi világ talaján a szellemi újrakezdést a hagyományos tartal-
mak megkérdőjelezése teszi lehetővé. A filozófiai szemléletben 
zárványszerűen mégis megmaradó mitikus modellek egyike az 
örökkévalóságból való kihullást és annak lehetséges visszaszer-
zését beszéli el. A földi élet ezzel az egyszeri és gyökeres felej-
téssel veszi kezdetét: tudás és emlékezés azonosítása az „örökké 
létezőre” való visszaemlékezést teszi a megismerő ember felada-
tává. A mindenkiben ott rejlő preegzisztens tudás visszaidézé-
se helytől is időtől függetlenül csak szándék és helyes módszer 
kérdése. Ehhez az általános tudáshoz képest a kontingensnek az 
emlékezete és a felejtése egyformán irreleváns: mint ismeretes, 
13 Platón: „Phaidón”, in: Platón összes művei 1, Európa, Budapest, 1984, 91c–92e 

és Platón: Menón, Atlantisz, Budapest, 2013, 82a–86b.
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évezredekig ható érvénnyel Arisztotelész tessékelte ki a költé-
szet terepére a történelmet, amelynek a mitológia éppenséggel 
a történelem előtti előidőket elbeszélő változata.14 Mnémoszüné 
mitikus vizének kóstolása a kiváltságos keveseket mindentudó-
vá teszi, miközben a legtöbbek számára Léthé – a tudománytalan 
alvilág folyójaként – az életben történtek halál utáni felejtésének 
a lehetőségét nyújtja.15 Ami az egyéni halhatatlanságot, vagyis 
vallási terminussal a személyes megváltást illeti, a lélekvándor-
lás gondolatán kívül a hősi énekek általi megénekeltség bizto-
sítja az utódok körében való túlélést – legalábbis egy elenyésző 
hősi kisebbség számára.16 A morál visszamenőleges hatálya és a 
felejtéssel küzdő lelkiismeret – eminens értelemben vett túlvilági 
megváltás híján – nem eredendően görög gondolat. Nietzsché-
nek a filozofáló görögökre nézve aligha van igaza: az erkölcsnek 
itt nem annyira vállalások mégoly fájdalmas emlékezete, mint 
inkább az örök jónak a felidéző belátása az alapja.

Az ókori zsidóság szellemi és intézményi középpontjában je-
lenik meg először világtörténelmi hatással egy népalapítónak 
tartott történeti esemény – nevezetesen a Jahvéval kötött mózesi 
szövetség – elfelejtése, vagy még inkább egy végzetes felejtésnek 
egy hatásos elbeszélésben megjelenített döbbenete. A jeruzsále-
mi templom felújítási munkálatai során (Kr. e. 621) megtalált és 
azonnal Mózesnek tulajdonított tekercsek egy csapásra a közös 
mivolt elfelejtett lényegére hivatottak ráébreszteni.17 A mindin-
kább káoszba süllyedő asszír elnyomás talaján királyi kezdemé-
nyezésre indul meg egy szűk csoportra támaszkodó újjáéledési 
mozgalom. „Egyszer csak így szólt Hilkija főpap Sáfán kancel-
lárhoz: »Megtaláltam a törvénykönyvet az Úr templomában.« 
És Hilkija átadta a könyvet Sáfán kancellárnak, és az elolvasta. 
Aztán Sáfán visszatért a királyhoz, és közölte vele a hírt. […] 
Amikor a király meghallotta a törvénykönyv szavait, megszag-
gatta a ruháját. […]” Egy radikális felejtésre való emlékezés és 
a benne felelevenített múlt lesz népalapító történetté. A vallási 
kultusz központosításának, a királyi uralom legitimitásának és 
így az egész kultúrának a magva nem más, mint a folyamatos 
erőfeszítés egy eredendő történelmi felejtés megismétlődése el-
len. Éppen a saját népélet szempontjából jelentőségteli esemé-
nyek elementárisan történeti volta miatt itt először nem egyete-
mes világtörvények ésszerű belátására apellálnak egy gyökeres 
felejtéssel szemben. Egy történelmi összeomlás visszavezetése a 

14 Ld. Arisztotelész: Poétika, PannonKlett, Budapest, 1997, 1451b5–7.
15 Vö. Weinrich, Harald: Léthé. A felejtés művészete és kritikája, Atlantisz, Buda-

pest, 2002.
16 Vö. Jonas, Hans: Unsterblichkeit und heutige Existenz, in uő: Zwischen Nichts 

und Ewigkeit. Drei Aufsätze zur Lehre vom Menschen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1963, 44. skk.

17 Vö. Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a 
korai magaskultúrákban, Atlantisz, Budapest, 20133, 181. skk. és uő: Exodus. Die 
Revolution der Alten Welt, C. H. Beck, München, 2015.
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szolgaságból való szabadítás isteni tettének és az isteni ígéretek 
fejében vállalt kötelezettségeknek az elfelejtésére ezúttal törté-
nelmi hivatkozási alapra vonatkoztatja az igazságot és az igaz-
ságosságot. „Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, 
[…] aki kihozott téged a szolgaság házából” (5Móz, 8,11–14). A 
Törvénynek mint az emlékeztetés művének a negatív motiváci-
ója az önnön mivoltunk felejtés általi gyökeres elvesztésétől való 
félelem.18 Az emlékezés parancsa tisztán felidézhetőnek és – az 
egyre gyarapodó kommentárirodalom ellenére – közvetlenül ol-
vashatónak tartja a feledésbe merülni fenyegető szövetségesemé-
nyeket. A kommentálás értelmezési hullámai még nem temetik 
maguk alá a kommentált, mert eredetinek tartott tartalmakat. A 
kinyilatkoztatással alapított és folyamatosan történő igazságért a 
lehető leghatalmasabb szerződő fél kezeskedik.

Az áttekinthetetlenül szerteágazó keresztény felejtésteológia kö-
zéppontjába következetesen kerül az emberi természet kérdése. 
Miközben Isten előtt – mindentudó lévén – semmi nem merül-
het feledésbe, és a világkönyv lapjai minden tettet nemcsak meg-
őriznek, hanem talán – mindenható lévén – eleve tartalmaznak, 
már a felebaráti a szeretet is „sok vétket elfedez/elrejt” (1Pét 4,8). 
Ágoston nagyhatású felfogása szerint az ember Ádámtól áteredő 
bűnösségét – eredeti állapotától való eltávolodását – csak a kifür-
készhetetlen és ingyenes isteni kegyelem írhatja felül. Az emlé-
kezet az elfelejtett Istenre is emlékezik: a mindenütt jelenvaló és 
az emlékezeten végtelenül túlnyúló Isten valamiképpen mégis 
belül van az emberi lelken: a rátalálás – meglehetősen platonikus 
szellemben – újrafelismerés. Isten bűnös elfelejtése nem tökéletes 
feledés, mert Isten emléke – mindenütt jelenvaló lévén – legalább 
a felejtés formájában megőrződik a lélekben.19

A folyamatosan vizsgálandó lelkiismeret persze, és ez jelen-
tős újdonság a személyiség fogalmának és valóságának fejlődés-
történetében, szóvá is téteti a megtörténteket, amit aztán később 
megszilárdít és intézményesen kiépít a gyónás hivatali rendje.20 
Ha teológiailag eltöröltetnek is a megvallott bűnök, az erősödő 
önmegvallási kultúra maradandó pszichológiai következményé-
nek tűnik, hogy a kimondás tárgyiasító ereje nem kedvez a vég-
érvényes felejtésnek. A belső én kibontakozása és a lelkiismeret 
kimélyítése azonban a szentségi gyónás megszüntetésével érte el 
egyfajta elvi végpontját, lemondva az életegész tetszőleges meg-
szakításáról: a megtörténtek felejtésbe taszításáról. 

A személyes élettörténet egésszé válásával párhuzamosan a 
történelem az eredeti bűn és a belőle megváltó isteni gondviselés 

18 Vö. Yerushalmi, Yoseph H.: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet, Osiris, 
Budapest, 2000, főként 109. skk.

19 Ld. elsősorban Augustinus: Szent Ágoston vallomásai, 2. kötet, Akadémiai, Bu-
dapest 19952, X. könyv.

20 Vö. Hahn, Alois: Zur Soziologie der Beichte, in uő: Konstruktionen des Selbst, 
der Welt und der Geschichte. Aufsätze zur Kultursoziologie, Suhrkamp, Frankfurt 
a. M., 2000, 197. skk.
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gondolata révén fokozatosan, de elvi következetességgel egysé-
gesült világtörténelemmé. A világtörténésekre teológiailag ráolva-
sott üdvtörténet az Istentől történelmileg eltávolodott emberiség 
majdani visszatérését hirdeti; az apokaliptikusan elővételezett 
végidők az isteni valóságot takaró „lepel lehullását” ígérik. A 
teodiceaként tekintett történelem eszkatologikus elve azt mond-
ja ki, hogy a káosz és a sötétség erőin végül felülkerekedik a rend 
és a fényesség. Az apokrif Tamás-akta jellegzetes szavai szerint 
a világban idegenként élő ember egyszeriben rádöbben, hogy 
„fondorlattal kevertek italt nekem […]; feledtem, hogy király fia 
vagyok […]; feledtem a gyöngyöt, amelynek keresésére szüleim 
küldtek”.21

A történelem történéseiben az istenfeledés, más szóval az Is-
tentől való elidegenedés állapotából való megváltás világkorsza-
kokon át tartó folyamata zajlik, ami végül sokak elemzése szerint 
megváltó történelemkultusszá szekularizálódott. Akárhogyan is, 
az idegenség vallási felszámolása, más szóval az üdvösség elkö-
telezett keresése a világ saját – egyre következetesebben világi 
– logikájától egyre idegenebbnek bizonyult, a világ ezzel párhu-
zamos vallási elértéktelenedése közepette. Az ember önelidege-
nülése mindinkább kiszakadt Isten és a világ elidegenedésének 
eredeti szellemi történetéből.

*

Az eredendő felejtésből keresett legkövetkezetesebb szekuláris 
kiutak a legalább részleges emlékezésterápia és a szabályozott 
kultusz folyamatossága felé (Freud), az elidegenedéstől men-
tes önelsajátítás szükségszerű kibontakozása felé (Marx), a kul-
turálisan közvetített önfelemelés dialogikus tevékenysége felé 
(Cassirer) vagy az egyszeri áttörésre való ráhagyatkozás (Hei-
degger) felé vezettek. A felejtésmotívum romantikus felértékelő-
dése egy sokféleképpen, de fokozottan külsőnek-idegennek ész-
lelt világ közegében zajlik.

Az emlékezéssel és főleg a felejtéssel kapcsolatos ártatlansá-
gát az újkori ember – számos történelmi és szellemi megrázkód-
tatást követően – alighanem Freud után vesztette el végképp és 
széles körben, a „tudattalan” és az „elfojtás” empirikus igazol-
hatatlanságának sokszor megtárgyalt problémájától függetle-
nül. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a lelki apparátus 
megőrző és felejtő működését jelképező, akkoriban a játékpiacra 
került „varázsnoteszből” Freud szerint csak a felszínen tűnhet 
el nyomtalanul valamilyen emléknyom, vagyis hogy az „önfe-
ledtség” immár nem lehet büntetlen és tetszőleges.22 Egy másik 

21 Idézi Taubes, Jacob: Nyugati eszkatológia, Atlantisz, Budapest, 2004, 44., ld. 
Vanyó László (szerk.): Apokrifek, Ókeresztény írók II., Szent István Társulat, 
Budapest, 1980.

22 Freud, Sigmund: Feljegyzés a „varázsnoteszről”, in Erős Ferenc (szerk.): Vá-
logatás az életműből, Európa, Budapest, 2003, 572. skk.
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metaforikus freudi leírás Róma archeológiájához hasonlítja a 
bennünk halmozódó múltat.23 A város – Freud árulkodó szavá-
val – „valamilyen módon” fennmaradó állapotai ma már szét-
fejthetetlenül rétegződtek és épültek egymásba. Az elromosodott 
maradványok helyenként beleszervesültek az újabb alakzatok-
ba, máshol a mai építmények mélyén rejtőznek. Ahogy a lelki 
apparátus is elkerülhetetlen sérüléseket szenved, ugyanúgy tra-
umatikus események sora károsította a város történeti épségét 
is, de egy gondolatkísérlet erejéig mégis elképzelhető egy olyan 
kusza képződmény, amely Róma valamennyi stádiumát egy-
szerre őrzi. „A Pantheon téren – írja Freud – nemcsak a mai Pan-
theont találnánk, ahogy azt számunkra Hadrianus hátrahagyta, 
hanem ugyanazon a talajon Agrippa eredeti építményét is; sőt 
ugyanaz a talaj hordaná a Maria Sopra Minerva templomot és 
azt az öreg templomot, amelyre ráépült.” Az egy térben egy-
szerre megjelenő teljes várostörténet plasztikusan mutatja, ho-
gyan torzulhatnak el helyreállíthatatlanul a múlt egyes nyomai. 
Az egész kifejtés szimbolikussága ráadásul arra is utal, hogy a 
mégoly pontos rekonstrukció is további és lezárhatatlan megfej-
tési tevékenységre szorul. Ha a személyiség mitikusan gomoly-
gó „tudattalan” alvilága a legmeghatározóbb és legmélyebbre 
szorított kisgyermekkori tartalmakat hordozza, akkor az ember 
úgyszólván legbensőbb és legsajátabb idegenségével él egy fedél 
alatt. A gyökeresen „elfojtottak” rémisztően váratlan előtörései 
és visszatérései igazi önmagának kaotikusan sötét oldaláról ad-
nak új és új feldolgozásra váró hírt. A tudatosság mégoly nagyra 
értékelt racionális erőivel szemben szüntelenül fenyeget a belső 
tudattalan túlhatalma – egy mind átláthatatlanabb és irracioná-
lisabb külső világ élményével feltűnő összhangban. A belső ma-
gánvilágra való visszaeszmélés persze részben a nyilvános világ 
mechanisztikus szerepkényszereinek idegen erőit hivatott ellen-
súlyozni.

Freud végül – sajátos negatív antropológiája jegyében – min-
den lényegi társiasságot is egy közös és végzetesen elfelejtett 
bűnben való bűnrészességre vezet vissza. Átfogó igényű kultú-
raelmélete szerint a hatalmi igényeikben korlátozott és elűzött 
ősfiak megölték ősapjukat, majd az ősbűnnel terhelt lelkiisme-
retüktől gyötörten istenné szakralizálták. Tabukkal védett kul-
tusza, a rituális felmagasztalásnak és a gyilkosság áldozatként 
való megismétlésének a kettőssége minden kultúra és vallás fog-
lalata.24 Így születik a világra minden egyén a kultúra „virtuális 
ellenségeként”.25 A kora gyermekkori – ontogenetikus – ősese-
mények közvetlen ismeretlensége, akárcsak a kultúrában átélt – 
filogenetikus – eredendő rossz közérzetünk az elkerülhetetlen és 
23 Freud, Sigmund: Rossz közérzet a kultúrában, in uő: Esszék, Gondolat, Buda-

pest, 1982, 333. skk. 
24 Freud, Sigmund: Totem és tabu, in: uő: Tömegpszichológia. Társadalomlélektani 

írások, Cserépfalvi, Budapest, 1995, 140. skk.
25 Freud, Sigmund: Egy illúzió jövője, in: Válogatás az életműből, i. m. 594.
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végül is feloldhatatlan elidegenedés egyik változata, amelyből 
Freud nem is pontos visszaemlékezéssel, hanem beszéltető terá-
piával keres mindenekelőtt gyógyulást, az elfojtások felszabadí-
tását, azaz kordában tartható életet.

A személyes és közös múlt rétegeivel tehát nem az a helyzet, 
hogy bár nehezen kibetűzhetők, de archeológiai munkával még-
iscsak feltárhatók: a „palimpszesztuson” a folyamatosan megőr-
zött és az újonnan feltárt leletek újra és újra értelmezésre szoruló 
szimbólumoknak látszanak. A múlt visszahozhatatlan idegensé-
gének felfogása szerint az elmúltak mindig értelmezésben vál-
nak hozzánk tartozóvá. Az emléknyomok olvasása nem vég-
érvényes megfejtés, hanem önmagunkon és egymáson végzett 
befejezhetetlen értelmezésmunka. A biztos megismerés lehetősé-
gével kapcsolatos újkori aggályok jutnak érvényre a szimbolikus 
értelmezés pszichoanalitikai „művészetében” is.

Az idős Freudnál előtérbe kerülő „halálösztön” azután vég-
zetes elmozdulást jelent majd a lélekapparátus erőegyensúlyra 
épített mechanikájában, szempontunkból minden emlékezés – és 
minden felejtés – felszámolása javára. Mivel egy szervetlen kiin-
duló állapot felé törekvés, vagyis az életcélként feltételezett ha-
lál logikája semmivel sem meggyőzőbb az élet mindenáron való 
fenntartásának, az ösztönök felszabadításának és így az öröm – 
kívülről és idővel belülről persze egyre erősebben gátolt – foko-
zásának princípiumánál, az elméletben zajló hangsúlyeltolódás 
leginkább elméleten kívüli tényezőkkel függhet össze. A világ-
ban való újkori berendezkedettség elvi világviszonya számára a 
világból való végletes menekülés kifejezett akarásának a feltéte-
le a válságokba való belefáradás csömöre. Ilyenkor a kivonulás 
mintáit ez a tartás a világelutasítás legkövetkezetesebb lehetősé-
geiből meríti: az értelmiségi Nyugat felfedezi magának a keleti 
lét- és énfelejtés szellemi útjait.26

Két-három nemzedékkel korábban Hegel és Marx még totális 
modellekben kísérletezett az önmagunktól való eredendő eltá-
volodás elvi felszámolásával. A belső különféle alakokban zajló 
külsővé válása Hegel számára az önkibontakozás szükségsze-
rű útja. Egyén és intézmény, tudás és hit újkori szétválása csak 
kiélezi azt az ember mivoltunkban rejlő hasadást, amelynek le-
küzdése mindjárt az emberrel átellenbe kerülő tárgyi és emberi 
világgal támad. Az öntudat az idegenség kölcsönös elismerési 
viszonyaiban bontakozik ki. A tevékeny ember ettől kezdve egy-
re tagoltabban munkával valósítja meg egyre teljesebb önmagát. 
Tevékenységével persze folyamatosan eltávolítja magát a termé-
szettel való eleven összefüggéstől: a dolgok világával együtt – 
visszaható módon – magát is dologgá teszi. Bár átmetileg dolgok 
26 Freud: A halálösztön és az életösztönök, Múzsák, Budapest 1991, főként 5. fej.; 

vö. Sloterdijk, Peter: Weltfremdheit, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1993, 161. skk. 
Ld. ehhez Weber, Max: Közbevetett megfontolások, in uő: Világvallások gaz-
dasági etikája. Vallásszociológiai tanulmányok. Válogatás, Gondolat–ELTE TáTK, 
Budapest, 2007, 203. és uő: Hinduizmus és buddhizmus, in uo. 391. skk.
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tömegét halmozzuk önmagunk és a világ közé, a világ művelése 
Hegel szintetizáló következetessége szerint egyúttal önművelés: 
a „műveltség (Bildung)” nem más, mint az a megfeszített mun-
ka, amelynek révén az ember tettekkel és gondolatokkal kiemeli 
magát a természet önfeledt közvetlenségéből, egészen a közös 
élet mindent átfogó konkrét általánosságáig.27 Valóság és gon-
dolkodás megbékélő ellentmondásokban kibontakozó egysé-
ge kezeskedik az emberiségpálya korábbi periódusaival – azaz 
egykori önmagunkkal – való azonosulásért, letűnt világok igaz-
ságának befogadásáért. A történelem: „a világszellem öntuda-
tának kibontakozása az időben”.28 Semmi lényeges nem mehet 
feledésbe, ha a kiinduló előfeltevés dialektikus megőrzési elve 
szerint nyeri el helyét – nem az emlékezésben, hanem a kitelje-
sült valóság időtlen, azaz történeti időn túli totalitás szintézisé-
ben. A „leggazdagabb” filozófiának „mindent, ami elsőre valami 
múltnak tűnik, megőriznie és tartalmaznia kell – az egész tör-
ténelem tükrének kell lennie”.29 Az ellentétek sorozatos megbé-
kélésében bontakozó abszolútum minden múltat a helyi értékén 
örökké tartó jelenné fogad. Ez a megszüntetve megőrző feleme-
lés (Aufhebung) emlékezeti aspektusa.

Ugyan a mai, kívülről vezérelt szükségletkielégítés, azaz ön-
magunknak a kapitalista rendhez tartozó termelése Marxnál 
nem annyira valami eszményi ősállapothoz, mint inkább a jövő-
beli kiteljesedéshez képest tűnik elidegenítőnek, az észrevétle-
nül külsővé-idegenné alakító munkafolyamatok okozta növekvő 
távolság mégis egy keresve keresett lényeg felejtésének jelleg-
zetességeit mutatja. A történelem az ember nembeli mivoltának 
elidegenítve elsajátító kettős mozgása: az önmagát megtermelő 
ember közlénnyé teljesedése egészen a végső áttörésig az egyén 
fokozódó elszegényedésével jár együtt. Bár az elidegenedés „tit-
kaként” a magántulajdon lepleződik le, utóbbiról újra és újra ki-
derül, hogy előbbinek nem annyira oka, mint inkább terméke. 
Akárhogy is, a romlás kiéleződő fokozatai elkerülhetetlen szük-
ségszerűséggel visznek előre a minden eddigi feszültséget fel-
számoló végállapothoz, amely csíraszerűen már benne rejlik az 
ember még kibontakozatlan nembeli létében. Mivel – a terme-
lési viszonyok „konkrétsága” felé előrehatoló Marx következe-
tessége szerint – a munkáját végletesen elidegenedett viszonyok 
közt végző ember számára elhomályosult önnön áru volta, „fé-
tisként” tiszteli áruvá dologiasult tevékenységét és termékekké 
leplezett függőségeit. A pusztán árunak látott kézzelfoghatóság 
felszíne mindenestül elrejti az önelvesztés mélységeit. A kultú-

27 Hegel, G. W. F.: Phänomenologie des Geistes, Werke 3, Suhrkamp, Frankfurt 
a. M., 1970, 82. skk. (a tudat kibontakozása); 145. skk. (elismerés); 13., 359. 
skk. (elidegenedés, műveltség); Hegel, G. W. F.: Grundlinien der Philosophie 
des Rechts, Werke 7, i. m. 343. skk. (a konkrét általánosság).

28 Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke 12, i. m. 557., vö. 
96. sk.

29 Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Werke 18, i. m. 1971, 71.
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ra ideologikus ködképei, azaz a termelési viszonyokat egyszerre 
tükröző és elleplező ámításai csak tovább halogatják az ember 
önmagára eszmélését. Az áttörésszerű feltárulás eszkatológiája 
így lehet végül is az elidegenítő tárgyiasítás ellentmondásokkal 
teli történetének elvi megoldáskísérlete, de legalábbis annak lá-
tomásos reménye. A globálissá váló termelési összefüggésben 
a mindaddig változó szereplőkkel zajló, de lényegében azonos 
elvű harc, az egyenlőtlen tulajdonviszonyok végtelenségig ki-
élezett harca megbékél az egy csapásra kiteljesedett nembeli és 
egyéni öntudatosságban. A leleplezés – az önmagát és a termé-
szeti világot egyszerre birtokba vevő öntudatosulás – egyik ki-
mondatlan aspektusa a történelmileg elhatalmasodott önfelejtés 
felszámolása a helyesnek, mert nem elidegenítőnek vélt tárgyi-
asító emberi tevékenység megvalósulásával, azaz önmagunk 
újraelsajátításával.30

Ami az elidegenedés világtörténelmi szabású felszámolódá-
sának kétségekkel terhelt látomását később elhomályosította, 
az nem más, mint az időbeliség élményének és szemléletének 
az eluralkodása. A folyton tovamúló jelen megőrzésének egyre 
tökéletesedő tárházai mintha éppen a mindenkori jelenben való 
eligazodást nem segítenék: a végtelenbe tartó tárolókapacitás vi-
lágkorszakában egyre tömegesebben felhalmozott elmúlt jelenek 
a megragadásukhoz szükséges fogódzót nem hordozzák ma-
gukban. A múltból leszűrhető tanulságokkal szemben gyanak-
vóvá tett a változás állandóságának tudata. Ha egyszer a várako-
zási és a tapasztalati horizont elválik egymástól,31 a történelem 
immár csak fenntartásokkal számíthat az élet tanítómesterének. 
A folyamatos keletkezés, alakulás és elmúlás világában az idő-
höz való új viszony magát az időt teszi felelőssé a történtek el-
vesztéséért. A tudás folytonos mozgásban lévő nézőpontokhoz 
kötött volta gyanúba keverte a tiszta tények iránti vágyat, és teret 
adott a gyanakvás éppen Marx, Nietzsche és Freud által tökélyre 
fejlesztett hermeneutikájának. A „válságnak” ebben a tapaszta-
lat- és fogalomkörében hatalmasodik el a gyökeres lényegfelejtés 
mint a világtól való eredendő idegenség eszméje.32

Ernst Cassirer a második világháborúnak nevezett világpusz-
títás közepéről válaszol Simmel írására.33 A szimbolizálást elfo-

30 Marx, Karl: Zur Kritik der Nationalökonomie – Ökonomisch-philosophische 
Manuskripte, in uő: Werke – Schriften – Briefe, 1. k.: Frühe Schriften, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1962, 559. skk. és uő: Das 
Kapital, in uő: Werke – Schriften – Briefe, 4. k.: Ökonomische Schriften 1, i. m. 
46. skk.

31 A kifejezésekhez és a folyamathoz ld. Koselleck, Reinhart: „Tapasztalati tér” 
és „várakozási horizont” – két történeti kategória, in uő: Elmúlt jövő. A törté-
neti idők szemantikája, Atlantisz, Budapest, 2003, 401. skk.

32 Vö. Konersmann, Ralf: Aspekte der Kulturphilosophie, in uő (szerk.): 
Kulturphilosophie, Reclam, Lipcse, 1998, 9. skk. és Steil, Armin: Krisensemantik. 
Wissenssoziologische Untersuchungen, Leske & Budrich, Opladen, 1993.

33 Cassirer, Ernst: Die „Tragödie der Kultur”, in Ralf Konersmann (szerk.): 
Kulturphilosophie, Reclam, Lipcse, 1998, 107. skk.
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gadja ugyan a kultúra „ősjelenségének”, ám az „én” és a „világ” 
valóságos különbségét nem végpontnak, hanem kiindulópont-
nak tartja. A megszilárdult szellemi formák az önmagunkra – és 
a másikra – találás előfeltételei. Simmel eszerint nem a kétely, 
hanem a misztika nyelvét beszéli, amikor az Énbe való beleme-
rülés felé végül is akadálynak tekinti az emberi műveket, ame-
lyek súlya alatt az egyén összeroppanása fenyeget. Hiszen a mű 
végül a befogadó másikban megfoganásának eredeti közegébe 
– ha nem is eredeti önmagába – alakul vissza. Csak amikor vala-
ki kész önmagáról megfeledkezve teljes önátadással belemerülni 
egy másikba, csak akkor találja meg érvényesebb önmagát. A te-
remtésben kimeríthetetlen elevenség így folyamodik múlhatat-
lan erőforrásként a korábbiakhoz. Miközben az Én múltak soka-
ságát veszíti el visszavonhatatlanul, tetteivel egy nagyobb Egész 
felé nő túl önmagán. Cassirer a világ szakadatlan teremtését és 
újrateremtését – az emberi társteremtőség teologémáját – szeku-
larizálja a befogadás elevensége jegyében. A viszony dramatikája 
felszámolhatatlan ugyan, de a „művek” kimerevedését a kölcsö-
nösségi „folyamatokban” való tettleges részvétel mindig újból 
felülmúlja. A „reneszánsznak” nevezett megújító közvetítés kor-
szakok között nem lehet előképek minél hűségesebb megköze-
lítése: minden „hagyomány” mégoly rögzített készlete minden 
egyes használatban alakul. Pontos felelevenítés helyett a letűntek 
új hatásra ébresztése zajlik a mindenkori saját termékenységből. 
A lényegi felejtés idegenítő hatalmát Cassirer szerint az érintke-
zések teremtő erői ellensúlyozzák, hogy a dráma ne forduljon 
tragédiába.

Ezzel nagyjából egy időben Martin Heidegger az Istenről, vi-
lágról és emberről való rendszeres – metafizikai – gondolkodás 
egészének rója fel az igazi kérdés elfelejtését. A „létfeledésben” 
elmarasztalt nyugati gondolkodás a „létre” vonatkozó alapkér-
dés helyett évezredeken át a hozzá képest másodlagos „létezők” 
körül forgott.34 Mivel „voltaképpeni” létlehetőségünk megvaló-
sítása helyett, magunkat kiüresedett mintáknak kiszolgáltatva, 
„akárkiként” tengetjük az életünket, az embert is a világ kerü-
lőútján, mint dolgot a dolgok közt akarjuk megérteni. Részje-
lenségekbe merülten a lét egészéről feledkeztünk meg: a világ 
követelőző felosztásával tudományos és technikai viszonyaink-
ba zártuk magunkat. A világegészbe beleszövődő életet vélt lé-
nyegiségekre – végső alapul szolgáló „ideákra” és igazán léte-
ző „szubsztanciákra” – vezetjük vissza, holott az emberi létezés 
„kézhez álló” jelentésösszefüggéseire kellene végre visszaesz-
mélnünk.35 Egy későbbi belátás szerint a létfelejtés azonban nem 

34 Ld. ehhez Heidegger, Martin: Lét és idő, Osiris, Budapest, 2001, 17. skk.
35 Heidegger a technikáról és a tudományról mint elidegenítő világviszonyról: 

Heidegger, Martin: Die Frage nach der Technik, in uő: Vorträge und Aufsätze, 
Gesamtausgabe I/7, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 2000, 5. skk. és uő: 
„Wissenschaft und Besinnung”, in i. m. 37. skk.
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valami esetleges kisiklás a gondolkodás történetében, amely 
ezért helyes gondolkodással visszavonható lenne.36 A léthez való 
viszonyunk – kultúránk – hanyatlástörténetét így tekintve kide-
rül, hogy az „elrejtetlenségként” felfogott igazság maga vonta 
meg magát az embertől: magát létezőként elénk tárva egyúttal 
el is fedte magát benne. Léttől való „elhagyatottságunk” így a 
létsors elkerülhetetlenségével uralkodott el rajtunk: a léttörté-
net nem valami olyasmi, ami rendelkezésünkre állna. A min-
dig zajló lét felől érkező „szólításra” nyitott tartás nem kizsák-
mányoló akarással, hanem ráhagyatkozó figyelemmel lép túl a 
magabizonyosság önmagába záródó és tárgyiasító igényein. A 
különbségek nélküli létbe való belebocsátkozás a megkülönböz-
tetésekkel kezdődő felejtés felelevenítése, egy elfelejtett felejtés 
meghaladó visszafordítása, amelynek alanyát olyan metaforák 
próbálják felkeresni, mint a „lét pásztoraként” körülírt ember, 
aki a lét „világló tisztásában” tartózkodik. A „történésre” mint 
idő és lét különbségének egységére, a különbség elfelejtésének 
„eseményére” való nyitottság gesztusa nem más, mint a felejtés 
remélt meghaladása egy magát küldő sorsként sajáttá lett léttör-
ténésben.37 A meghatározások nélküli kezdet és a létező nélküli 
lét felé vezető úton egy félreismerhetetlenül misztikus világvi-
szony paradoxonokkal teli látomása van kibontakozóban.

*

Legújabban elsőrendűen a mindig közös elbeszélésekbe szövődött 
élettörténetek gondolatkörében zajlik tovább emlékezés és felej-
tés tisztázása. A nem elvi belátásokból és levezetésekből, hanem 
jól megformált és közösen igazolt történetekből megtanult érvé-
nyességek gondolata elevenedik fel itt újra. Az önfeltárás „hosz-
szú útja” Paul Ricœur szerint rögzült értelmek és kétségek közt 
„műveken”, emberek által emelt és megcselekedett alakzatokon 
át vezet.38 Az idegen és saját tetteket újra és újra be kell vonni 
az értelmezés körébe, új és új szimbolikus olvasatok érdekében. 
Az emlékművé dermedt értelemképződmények kerülőútján át 
jut el az ember kulturálisan okult önmagához, anélkül, hogy a 
kettő közti feszültség nyugvópontra juthatna. Az időbeliség 
kontingenciája miatt az identitás hermeneutikája nem juthat túl 
a tartós lebegés állapotán. A „jó élet” mindenkori eszményei 
sokféle örökségre hivatkozhatnak, amelyek mélyén eltérő mér-
céjű „megalapozó ígéretek” rejlenek. Az ígéretek sokféleségébe 

36 Ld. ehhez pl. Heidegger, Martin: Zur Sache des Denkens, Gesamtausgabe I/14, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 2007, 31. skk. és uő: A lét kérdéséhez, 
in uő: Útjelzők, Osiris, Budapest, 2003, 351. skk.

37 Ld. pl. Heidegger, Martin: Überwindung der Mataphysik, in uő: Vorträge und 
Aufsätze, Gesamtausgabe I/7, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 2000, 67. 
skk.

38 Ricœur, Paul: Hermeneutik und Strukturalismus. Der Konflikt der Interpretationen 
1, Kösel, München, 1973, 19. és 28.
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„egész kultúrák és korszakok vetítették ki törekvéseiket és ál-
maikat”.39 Az elkerülhetetlen felejtéssel szemben azonban nem 
annyira az emlékezés, mint inkább a társakkal értelmezett „igaz-
ságosság” és a kölcsönös „nagyvonalúság” ellenpozícióit kell 
kiépíteni. A lelkiismeret szava szerint a feladat: „jól élni, a má-
sikkal és érte, igazságos intézmények között”. A beigazolódás a 
saját történetek és így a saját élet résztvevői részéről folyamato-
san zajlik. Minden ígéret modelljeként pedig Ricœur egy sajátos 
hagyományhoz folyamodik. Ábrahám megszólításának és fele-
letének alapszavai ismétlődnek ugyanis minden későbbi válla-
lásban: „Hol vagy?” – „Itt vagyok.”40

Egy másik, számunkra ugyancsak fontos újkori hagyomány-
ban persze, mint tudjuk, a történteknek eleve nincs is jelentősé-
ge: minden igazi tisztázás felejtéssel, akár módszeresen megkövetelt 
felejtéssel veszi kezdetét. Ahogy a kétségbevonhatatlannak akart 
megismerés az addig tudottak gyökeres megkérdőjelezését, az 
„első alapoktól” való újrakezést követeli, úgy kell az elvi gya-
korlatnak a konkrét helyzettől való eltekintéssel, a „tudatlanság 
fátylának” felöltésével kezdődnie.41 De az emlékezettel kapcso-
latos aggályok miatt valóban felejtésre méltóak-e a felgyűlt előz-
mények? Nem szorulnak-e az így kinyert és megtisztított általá-
nosságok – egykori ígéretekhez hasonlóan – mindig újból közös 
értelmezésre? 

És egyáltalán: nem tartozik-e minden magaskultúrához ele-
ve hozzá egy veszendőbe ment romlatlan – aranykori, paradi-
csomi vagy éppen ősvilágkorszakbeli – világviszony valamilyen 
gondolata, amelynek már az emléknyomait sem lehet feltárni? 
Legnagyobb szabású értelemépítményeink mintha a gyökeres 
felejtés semmije elé emelkednének – a teljes felejtés kettős kísér-
tésében.

39 Ricœur, Paul: Wege der Anerkennung. Erkennen, Wiedererkennen, Anerkanntsein, 
Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2006, 173.; uő: Das Selbst als ein Anderer, Fink, 
München, 1996, 215.

40 Ricœur: Das Selbst als ein Anderer, i. m. 421., 203. és 34.
41 Descartes, René: Elmélkedések az első filozófiáról, Atlantisz, Budapest, 1994, 33. 

skk. A módszeres felejtésnek a modern gondolkodás alapjait megteremtő 
szerepéről ld. Weinrich: i. m. 91. skk. – A „tudatlanság fátylának” igazságos-
sági elveket eredményező eszközéhez, egy „eredeti helyzet” helyreállításá-
hoz ld. Rawls, John: Az igazságosság elmélete, Osiris, Budapest, 1997.
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Oldalt áll az ablaknál,
félig háttal, s azon a szűk
hosszanti sávon át a fal
és a függöny között,
amelyhez hozzá sem ér,
amely meg se rezdül,
néz le az útra mereven
a negyedik emeletről.

Állott szemcsés levegő,
kényszeres rend az északi
fekvésű szobában.
A szürkeség árnyalatai
tompán egymásra rétegződnek,
ott áll az ablakkeretben,
érdes-porózus mészkő,
szoborrá dermedten.

Nem éles, de tisztán
megrajzolt körvonalak,
rövidre vágott ősz haj,
összezárt keskeny ajak,
hályogos tekintet.
Azt tudni, hogy lát, de nem
tudni, hogy néz-e valamit,
és ha néz, mit lát odalenn.

A régi piacot a sarkon,
ahová lement egy kék
kantáros rövidnadrágos
gyerekkel, aki fogta a kezét,
cipelték a teherautóról
a csöpögő üveghasábokat
a jégszekrény bádogrekeszébe,
nehogy hazáig elolvadjanak.

Ferencz Győző

Magányos nő a semmiben

86 versek 



De szétfolyik vizenyős szemében
kereszteződés, templom, piac.
Ha jelek nélkül közöl még valamit
az önmagába borult arc:
hogy nem akar beengedni
többé a szobájába senkit.
Valamit nagyon néz a negyedik
emeletről, de már nincs itt.
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Szívünk dobbanása,
mint a harang nyelvének koppanása után a zengés,
messzehangzik.

A torony harangház-magasában
galambok, hollók és verebek között,
szívünk szeme a láthatatlan hang előtt szalad.

Lélek és lélegzet határán a csendben,
a ködszerűvé váló lehelet mögött,
távolok oszolnak rendeződve félhomályos látomássá.

Föltűnik a napsütötte hegy s a rajta lakó égi óhaj,
a pusztulás, tűzvészben eldőlt síró oszlopok
s újjáépült ház mennyei holdsarló alatt.

Szívünk mélyéből felszakad a régi sóhaj,
a remény, mint út, csak úgy, amint van,
életünk harangja zúg, a hit magunkban.

Dukay Barnabás

szeretet

88 versek 



A gyűlölet távol tart attól, hogy
repülni tudjál. Nem elég a szót
kimondani, ki kell tárnod a kar-
jaidat. Hiába tudod, hogy a sö-
tétség vár a folyó túloldalán. És 
van híd is, azon is át lehetne sé-
tálni. Vagy úszni. Nem muszáj
repülni. A ködfalra kell csak vi-
gyázni a folyó fölött. Hiába ha-
tolsz be, megy veled. Állj meg
nyugodtan, várj egy kicsit. Az-
tán mehetsz tovább. Nem baj,
ha az ég szürke, szeretni lehet
azt is. Ha éppen olyan. Azért.

Jász Attila

Sötétfény
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A szabadság egyfajta térkép. A réseken 
túl is eljuttat. Ahova utak nem vezetnek.
Hajnalra találom meg, félálomban már 
meg is érintem magamban a sötétség 
sarkát. Mindig is tudtam, hogy van vala-
hol bennem egy ilyen. Mindig éreztem, 
de a szabadság segített ilyen közel jutni
hozzá. Rábeszélt, hogy hagyjam a testet, 
tudja, mi a legjobb neki. Azóta sötétedés
után minden este elindulok hozzád.

Sötétfény 2

90 versek 



A figyelem világokat hozhat létre.
Lassanként megtanultam megis-
mételni a repülés mozdulatait is.
Elfogadni a szabadság érzését.
Még meg kell próbálnom elhagy-
nom a testemet. De úgy, hogy to-
vább világítson nélkülem. Még
nem vagyok tökéletes. Beszélek.
Álmomban már tudok repülni.

Vágyfény
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Németh Tamás

Lót-variációk

Adalékok egy Kertész-téma természetrajzához

A szodomai magányos

A K. dosszié óta tudjuk,1 hogy nem az elsőként napvilágot látott 
Sorstalanság volt Kertész Imre legkorábbi regényterve. Az író 
az interjúkötetben beszélt arról, hogy A kudarcban Én, a hóhér… 
címmel szereplő betétregény2 egy korábbi, befejezetlen mű egyik 
részlete, amely állítása szerint változtatások nélkül került be az 
1988-ban megjelent regénybe. Az eredetileg A szodomai magányos 
címet viselő kézirat azonban teljes egészében csak 2012-ben, a 
berlini Kertész Imre Archívum megnyitásával vált a kutatók szá-
mára hozzáférhetővé.

Rendkívül töredékes korpuszról van szó: egy nagyobb vona-
laiban feltehetően változatlan koncepció két, szerkezetileg eltérő 
variánsáról,3 amelyek rövid, vázlatszerű feljegyzések, ötletek és 
gondolatok (helyesebben gondolatfoszlányok) mellett szinte ki-
zárólag a tervezett regény első fejezetének akár több tucat vál-
tozatban fennmaradt fragmentumaiból állnak. Paradox módon 
épp ez a kísérletező-útkereső alkotásmód teszi A szodomai magá-
nyos cselekményét, struktúráját és gondolatiságát nagyjából-egé-
szében feltárhatóvá.

A regény középpontjában Hans Schmidt (a 2. változatban: 
Wolfgang Amadeus Lipsius) filológus/exegéta/mítoszkutató áll, 
aki a harmincas évek Németországában a tudományos életre ne-
hezedő politikai nyomás miatt egyetemi karrierjét odahagyva 
egy csendes vidéki kisvárosba költözik, hogy zavartalanul dol-

1 Kertész Imre: K. dosszié, Magvető, Budapest, 2006, 166–171.
2 Kertész Imre: A kudarc, Magvető, Budapest, é. n., 329–343.
3 Én, a hóhér (A szodomai magányos), Akademie der Künste, Berlin (a továbbiak-

ban: AdK), Imre-Kertész-Archiv, no. 14.; Én, a hóhér, Uo., no. 15. Az egyértel-
műség kedvéért a továbbiakban a kéziratokra A szodomai magányos címmel 
utalok.



gozhasson „művén és önmagán” (egy nagyobb, „filológiai és lé-
lektani” alapozású exegetikai munkáról van szó, amelyben Lót 
történetének értelmezésénél akadt el).4 Az alkotást a hatalom to-
talitásával szembeállítható, személyisége autonómiáját biztosító 
„élet-kísérletként”, szabadságának, az ideológia által felkínált 
erkölcsi felmentés elutasításának zálogaként gondolja el, s ez le-
hetőséget ad Kertésznek, hogy jellemrajzát morális indíttatású, 
esszéisztikus ars poeticává, sőt, anatomia auctorisszá formálja. A 
töredék így többszörös tükörszerkezetet sejtet: Schmidt/Lipsius 
erkölcsi-szellemi emigrációja éppúgy megidézi Lót szodomai 
magányát, mint a biografikus szerzőnek a korai naplókból kibon-
takozó önarcképét. A főhős azonban, bár érti és „tudományos él-
vezettel” analizálja a totalitarizmus lélektanát, végül – ahogy az 
A kudarcból is kiderül – beáll a sorba, és a későbbi változatban 
már harmincezer ember haláláért felelős háborús bűnösként az 
ítéletre várva idézi fel pályáját.

Egy téma evolúciója

Maguk a kéziratok és Kertész korai feljegyzései5 csak a két vál-
tozat hozzávetőleges datálását teszik lehetővé. Az író 1960. már-
cius 18-án jelenti be, hogy egyelőre félreteszi „az egész Én, a 
hóhér-komplexumot”, és helyette inkább „saját mitológiáját”, de-
portáltatása történetét dolgozza fel. Minthogy a munkanapló et-
től kezdve kimerítő részletességgel dokumentálja a Sorstalanság 
genezisét, és hosszú időn át nem említi a korábbi terv folytatását, 
valószínűsíthető, hogy a regény töredékei nagyrészt ennél ko-
rábban készültek.6 Az eredeti ötletet, pontosabban annak kulcs-
motívumát azonban az író nagyon sokáig – talán soha – nem 
tette véglegesen félre: Lót történetének variációi búvópatakként 
kísérik végig csaknem egész életművét.

A témának A szodomai magányostól független feldolgozására 
Lót és leányai című korai töredékében tett kísérletet. A novellából 
mindössze két oldal, az Úr és Ábrahám párbeszédének egy rész-
lete készült el, de a szöveg szándékolt archaizmusai, merész re-
giszterváltásai, frivolitása, messzemenően antropomorf, örege-

4 A 2. változatban a mű témája direkt módon kötődik a korszakhoz: Új észrevé-
telek és jegyzetek a germán mondavilághoz – ezt a kapcsolatot azonban kevésbé 
dolgozza ki a kézirat.

5 Vázlatok, AdK, Imre-Kertész-Archiv, no. 22. Bár Kertész következetesen Váz-
latoknak nevezi e dokumentumokat, néhány valódi vázlattól eltekintve nap-
lójegyzetekről van szó.

6 Egy 1959. március 5-én kelt bejegyzésben Kertész azt állítja, hogy három éve 
dolgozik a regényen. Március 7-én Lipsiusként hivatkozik hősére, így ekkor 
már minden bizonnyal a második változaton dolgozott. Hogy ehhez később 
hozzányúlt-e, nem egyértelmű – mindenesetre a dokumentumban (igaz, ön-
álló lapokon, a regény szövegétől függetlenül) későbbre datálható betoldá-
sok is vannak.
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sen köhécselő Istenének kisszerűsége egyértelművé teszik, hogy 
komikus-ironikus hangoltságú elbeszélés lett volna.7

1973-ban aztán, alig néhány hónappal a Sorstalanság befejezé-
sét követően Kertész a legteljesebb természetességgel tért vissza 
korábbi regénytervéhez. Miközben pedig az eredeti koncepció 
teljesen átalakult, vagyis A kudarc formálódásának időszakában 
– előbb ahhoz szorosan kapcsolódva, majd újra egy önálló re-
gény vagy elbeszélés lehetőségét fontolgatva – naplójában a Lót-
történet feldolgozásának és értelmezésének többféle lehetőségét 
vázolta. E vázlatok jobbára abból az alapötletből8 indulnak ki, 
hogy Szodoma a gyönyör és bűn ideológiája által uralt totalitá-
rius „kéjköztársaságként” állítja kihívás elé Lótot, aki az ellenál-
lás erkölcsét képviseli. A cselekmény a család menekülését kö-
vetően variálódik ugyan, hangsúlyai kisebb-nagyobb mértékben 
eltolódnak, a gondolati mag azonban lényegében azonos ma-
rad: morális alapelveik az ellenállás hitelesítő ereje híján kiüre-
sednek, tartalmukat vesztik, s Lót kénytelen belátni, hogy élete 
nem individuális, hanem Istennek, azaz egy totalitásnak szentelt 
élet, amely kizárólag egy másik totalitással való oppozíciójában 
igazolható. Kertész a naplójában a totalitással szembeni totális 
ellenállástól az erkölcsi megmaradás unalma okozta csalódott-
ságig, majd a kéjköztársaság romlottságához való visszatérésig 
tartó körkörös mozgással írta le tervezett regénye szerkezetét.9

A kutatható naplókban, amelyekben egészen a kilencvenes 
évekig Kertész minden nagyobb lélegzetvételű művének alaku-
lása nyomon követhető, semmi sem utal arra, hogy az író e váz-
latok alaposabb kidolgozásába fogott volna. A téma iránti érdek-
lődése azonban nem csökkent: 2011-ben megjelent naplókötete, 
a Mentés másként bejegyzései, miközben világossá teszik e soha 
meg nem írt mű kivételes fontosságát, arról tanúskodnak, hogy 
pályája végéhez közeledve Kertészt újra annak „eredeti”, a het-
venes években feltehetően elvetett változata foglalkozatta: „az éj-
szaka valami különös hangsúllyal jelentkezett A szodomai magá-

7 „Ne vitatkozz” – mondja az Úr – „hatalmam végtelen, de türelmem véges. 
Beláthatod, hogy ez a kombináció felette ösztönzően hat minden cselekvő-
erőre. (…) Mert látod, tisztában vagyok a mindent átható relativizmussal, 
noha Én magam abszolút Úr vagyok a mindenség felett. Remélem, ebben 
engedékeny bizalmam dacára sem jut eszedbe kételkedni. Mert ha igen, úgy 
a finom szkepticizmus ellenére, mely az Úrtól sem lehet idegen, és a legna-
gyobb sajnálkozásom mellett sem haboznék a legválogatottabb büntetések-
kel sújtani reád és jól tudod, hogy az ilyesmiben roppant leleményes vagyok. 
(…) Rafinált vén zsidó vagy, bárhogy is nézzük a dolgokat, de hát mit csinál-
jak, ha már egyszer éppen veled léptem magasztos frigyre.” (Vázlatok, i. m.) 
[Az archívum anyagának részleges rendezetlensége számos dokumentum 
esetében – így a Vázlatoknál is – megnehezíti vagy egyenesen lehetetlenné 
teszi a pontos forráshivatkozást.]

8 Az ötlet első változata: Napló 1975, AdK, Imre-Kertész-Archiv, no. 37., októ-
ber 6. Lásd még többek közt: Napló 1982–1983, uo., no. 44., 1982. november 
19., 1983. április 26.; Napló 1984–1991, uo., no. 45., 1989. június 3., 1989. au-
gusztus 5.

9 Uo., augusztus 5. (Kiemelés az eredetiben)
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nyos, ez az első nagy fiatalkori ötlet, vagy téma, vagy nevezzem, 
ahogy akarom, ez a dionüszoszi élmény, a szabad individuum 
önfeladása a tömeg rituális őrjöngése közepette; ez a motívum 
szabta meg egész későbbi munkásságomat […] szóval későbbi 
regényeimnek valamennyi cselekményét. […] De a szodomai Lót 
története, ahogyan akkoriban kitaláltam, még mindig megírásra 
vár.”10

A totalitás mítosza

A szodomai magányos Kertész elbeszélő művészetének minden 
alapvető témáját felsorakoztatja. Egy hamisítatlan nagyregény, 
egy roppant ambiciózus diktatúra-enciklopédia töredékéről van 
szó, amely az összes későbbi mű ígéretét magában hordozó elő-
tanulmányként írói fejlődésének legfontosabb dokumentumai 
közé tartozik. Az pedig, hogy írója négy évtized távlatából is egy 
összegző mű lehetőségét látta benne,11 arra enged következtetni, 
hogy Kertész rendkívüli szemantikai teherbírást tulajdonított a 
bibliai történetnek.

Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy míg Lót figu-
rája egy jellegzetesen kertészi problematika, tömeg és indivi-
duum viszonyának sokrétű elemzését tette lehetővé, addig maga 
a történet – meglehetősen koncepciózus újjáteremtése által – a to-
talitárius struktúrák allegorizációjára vált alkalmassá. Jegyzetei 
(és novellatöredékének címe) alapján egyébként úgy tűnik, Ker-
tészt leginkább a zárlat, Lót és leányai vérfertőzése foglalkoztat-
ta, mivel ebben találta meg az allegória kulcsmozzanatát, ebben 
vélte megragadhatónak a totalitás szülte funkcionális embert.12 Így 
bizonyára az sem véletlen, hogy (bár a Teremtés könyve igen ke-
vés támpontot ad ehhez)13 a Lót-történet minden változatában 
a menekülést követő rész a legkidolgozottabb, amelyben folya-
matként, az ötvenes-hatvanas években az író számára különösen 
fontos lélektani motiváció eszközeivel lett volna ábrázolható az 
egyéniség veresége – az elbeszélés különböző szintjein – a náci 
Németország kollektív őrületében és Isten korlátlan hatalmában 
testet öltő totalitással szemben.

10 Kertész Imre: Mentés másként, Magvető, Budapest, 2011, 11. Egy 2003-as be-
jegyzés még kevesebb kétséget hagy afelől, hogy Kertész valóban tervezte a 
regény megírását: „Ha az égi és földi kegyelem megadná, hogy ezt a regényt 
megírhassam, betelne az idő és összekapcsolódna a kör. […] nagy, összefog-
laló regényt írhatnék, amelyen azonban egyáltalán nem látszana, hogy nagy 
és összefoglaló. Mitikus szintre emelhetném mindazt, amit eddig inkább a 
valóság nyelvén beszéltem el.” (Uo. 213–214.)

11 Ti. „a szodomai Lót történetében”, tehát feltehetően az első változatban.
12 A fogalom értelmezéséhez lásd: Kertész Imre: Gályanapló, Holnap, Budapest, 

1992, 9–10. Kertész önálló esszét is tervezett erről, melynek töredéke ugyan-
csak az archívumban található: Első vázlat a funkcionális ember portréjához, in 
Vázlatok, i. m.

13 Ter 19,31–38.
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A totalitás világának általános létformájaként felfogott hó-
hérság14 komplex értelmezéséig azonban nemcsak a naplókban 
szétszórt vázlatok, de A szodomai magányos változatai sem jutot-
tak el.15 El kell tehát ismerni: az allegória teljes felfejtése ebben 
az esetben csak merőben hipotetikus lehet – Schmidt/Lipsius és 
Lót pályájának egymásra vonatkozása nagyon is lényeges pon-
tokon maradt homályban. A szodomai magányos mitopoétikai 
unikalitása Kertész életművében ezzel szemben a töredékesség 
ellenére is világosan kirajzolódik.

A kertészi elbeszélés – olykor kissé reflektálatlanul – mitikus-
nak mondott jellegzetességeire a recepció már több alkalommal 
felhívta a figyelmet, mégpedig elsősorban egy elbeszéléstechnikai 
kérdés, a holokauszt ábrázolása, a táborok mítoszi idő- és tér-
belisége kapcsán. Az is nyilvánvaló, hogy Kertésztől a mítoszok 
direktebb, motivikus felhasználása sem áll távol – gondoljunk 
A nyomkereső metaforikus-hiperbolikus térkonstrukcióira vagy A 
kudarc Camus-től kölcsönzött vezérmotívumára. Hogy világossá 
váljék, a publikált művekhez képest mennyiben tekinthető újsze-
rűnek A szodomai magányos mítoszi rétegének jelentésképzése, 
érdemes röviden felidézni a Kertész-elbeszélés néhány mitikus 
alapvonását.

A totalitárius diktatúrák árnyékában formálódó kertészi gon-
dolatrendszer az emlékezet, tanúság és hitelesség fogalmaival 
körvonalazható narratív kihívással szembesülve jutott el a mí-
toszokhoz. A Sorstalanság ugyanis az ábrázolhatatlan ábrázolá-
sának paradoxonját a megjelenítés és a belülről való térszemlélet16 
által oldotta fel, s ezzel elbeszéléstechnikailag a szakrális-miti-
kus narratívákhoz került közel. Eredményei – noha kétséges, 
hogy van-e még egy mű a Kertész-oeuvre-ben, amelyben ehhez 
mérhető szövegszervező szerepet kaptak volna – szervesen be-
épültek az író prózapoétikai repertoárjába. Ez aligha lehet vé-
letlen: a Sorstalanságban kidolgozott narratív modell Kertész 
emlékezetfelfogásának szinte minden lényeges vonását implikál-
ja, az események időbeli lezárhatóságára, objektív értelmezhető-
ségére vonatkozó kétségeket (s ezzel a historikus megközelítések 

14 Napló 1975, i. m., május 16.
15 A naplójegyzetek alapján úgy tűnik, a szerzői szándék szerint ez lett volna a 

regény alapvető célja. Kertész egyik elképzelése szerint az első rész a szemé-
lyiségért folytatott küzdelmet mutatta volna be, míg a teljes második rész a 
hóhérságról szóló esszé lett volna. (Uo., január 18.)

16 Sztyeblin-Kamenszkij az eddikus mítoszok térszerkezetét vizsgálva vezeti 
be a fogalmat. „Az alkotó – írja – nem kívülről szemléli tárgyát, magát nem 
különíti el tőle, hanem belehelyezkedik.” Azaz nem olyannak ábrázolja a tár-
gyakat, amilyennek látszanak, hanem olyannak, amilyenek valójában. Amint 
látható, Sztyeblin-Kamenszkij e fogalommal az ábrázolhatóság szempontjá-
ból közelít a mitikus térhez. (A mítosz, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1985, 
39–40.)
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megkérdőjelezését) éppúgy, mint az azonosítás alakzatainak el-
utasítását.17

Más szóval: ez az elbeszéléstípus nem pusztán felhasznál-
ja a mítoszt – nem egyszerűen mitizál, hanem mítoszt teremt. A 
szodomai magányos elkészült részletei erre nem tesznek kísérle-
tet. Mitológus főhőse megteremti ugyan a mítosz tematikus tár-
gyalásának lehetőségét (s így szó eshet örök jelenlétről, a mítosz 
megelevenítéséről, a történelemmel való szembenállásról stb.), a 
megvalósult narráció azonban nem törekszik arra, hogy ennek 
tanulságait a gyakorlatba ültesse. Arról ellenben szó sincs, hogy 
a bibliai történet A szodomai magányosban csupán motivikus sze-
repet játszana.

Schmidt függő beszédként előadott lázas töprengései az első 
változatban már-már esszébe hajlanak, s a terjedelmes gondo-
latfutamok töredékességükben is egy – fogalmilag ugyan nem 
teljesen világos, de – többé-kevésbé koherens mítoszértelmezés-
ről tanúskodnak.18 A főhős maga ismeri fel saját léthelyzetét Lót 
sorsában, a mitikus történet „örök sémájában”, maga állítja tehát 
a mítosz valóságra vonatkoztathatóságát, a jelen mítosz általi ér-
telmezhetőségét („mintha minden, amit itt elbeszéltek, nagyonis 
ismerős volna, homályos, eleven emlék. Mint egy örök nóta szív-
bemarkoló refrénje nyomán, végigrezgett benne az ősi fájdalom 
és az ősi dac; […] Mi volt ez? Később úgy gondolta, hogy egy 
helyzet újrafelismerése, saját életének megpillantása a biblikus, 
elmosódott mélységben. Vagy talán nincs-e némi köze a magá-
nyos, szodomai férfiúhoz?”).19 Sőt, odáig megy, hogy felveti a 
mítosz szuverén cselekvőképességének lehetőségét („ha az értel-
mező filológia most, éppen most vél a tudomány számára még 
fel nem tárt, messzeható ismereteket felfedezni benne, s nekilát, 
hogy a kor elé tárja azokat – nem maga a mítosz cselekszik-e, 
jelenik-e meg szuverén módon a mélyből, hogy hátterévé és ér-
telmezőjévé váljék így a kornak?”).20 Számára a mítosz rejtőző 

17 Nem lényegtelen, hogy ez utóbbi a mítosz meglehetősen képlékeny definíci-
ójának legszélesebb körben elfogadott elemei közé tartozik, lásd pl. Alekszej 
Loszev: A mítosz dialektikája, Európa, Budapest, 2000, 53.; Geoffrey Stephen 
Kirk, A mítosz, Holnap, Budapest, 1993, 267. Lotman és Uszpenszkij e jelleg-
zetességet a peirce-i jelelmélet nyelvére fordítva úgy fogalmaz, hogy a mítosz 
jelrendszere alapvetően ikonikus. (Hoppál Mihály: Mítosz és kép, in Hoppál 
Mihály – Istvánovits Márton (szerk.): Mítosz és történelem, MTA Néprajzi Ku-
tatócsoport, Budapest, 1978, 316.)

18 A szodomai magányoshoz fűzött megjegyzésekből részben ennek feltehető for-
rásait is rekonstruálni lehet – Kertész mások mellett Kerényi Károly, Otto 
Rank, Leo Frobenius nevét említi. Hatásuk alaposabb feltárásához további 
vizsgálatokra lenne szükség, de a névsor is elég világossá teszi az író mitoló-
giai tájékozódásának irányait.

19 Én, a hóhér (A szodomai magányos), i. m. Nem kevésbé érdekes ennek egy má-
sik változata:  „Vagy nincs-e némi köze a magányos szodomai férfiúhoz? S 
a környezet: vér és dühödt paráznaság nehéz bűze, ez az ismerős pára, az 
enyészet, a duhaj pusztulás mételye, a beteg mámoroké, a megsemmisülés 
átkos kéje – igen: mélyek és rejtelmesek az összefüggések.”

20 Uo.
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ismeretek és analógiák forrása, determinatív erő, hovatovább 
sors, amely részvételre csábítja a rituális játékokra fogékonyakat. 
Úgy vélem, e mítoszértelmezés, noha több ponton érintkezik a 
későbbi szövegekben kiteljesedő kertészi emlékezetpoétikával, 
talán annak leglényegesebb tabuját sérti meg – mégpedig a zsidó 
történeti gondolkodás által kialakított eljárással.

Yosef Hayim Yerushalmi a témának szentelt nagy hatású mo-
nográfiájában leszögezi, hogy a bibliai zsidóság kultúrájában az 
emlékezet (írástudó kultúráról lévén szó: sajátos módon) nem 
volt rászorulva a történetírásra, mivel a közvetítés leghatéko-
nyabb eszköze a rítusba oltott elbeszélés volt, és hogy az em-
lékezés kereteit itt nem a távolságérzetet keltő visszapillantás, 
hanem az újraaktualizálás, múlt és jelen eggyé olvasztásának 
szándéka jelölte ki.21 Yerushalmi ugyanakkor arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy a történetírás hiánya nem jelenti egyszersmind a 
történelem hiányát – sőt, döntő szerepet tulajdonít a zsidóság-
nak a mai értelemben vett történeti tudat alapjainak kialakítá-
sában. A zsidók szerinte alapvető jelentőséget tulajdonítottak a 
történelemnek: „Ha Hérodotosz volt a történetírás atyja – írja –, 
akkor a zsidók a történelem értelmének atyái voltak.”22 Mivel pe-
dig emlékezeti kultúrája fenti jellegzetességeinek következtében 
a zsidóság a bibliai elbeszélések ismerős struktúráival oldotta fel 
a sors zavarba ejtő különösségeit,23 tehát voltaképpen a Hayden 
White-i kiterjesztett metaforák sajátos prototípusát alkotta meg,24 
ráadásul egy teleologikus történelemszemlélet által determinált 
hitrendszert épített fel, így nem nehéz belátnunk, hogy ebben a 
tekintetben Kertész a zsidó történeti hagyománnyal (és az általa 
erősen befolyásolt nyugati történelemmodellekkel) szemben ala-
kította ki mítosz- és történelemfelfogását.

Schmidt ellenben megértési kísérletével épp e hagyomány 
szellemében cselekszik, és a radikális értelemtulajdonítás útjára 
lép – vagyis lényegében maga is egy ideológia fogságába kerül. 
Jóllehet legfőbb becsvágya az alkotásban megőrizni egyénisé-
gét, végül ő sem talál kiutat a világ általános totalitásából. Sőt, 
felismerve a mitikus Rend25 megváltoztathatatlanságát, a „szer-

21 Yerushalmi, Yosef Hayim: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet, Osiris – 
ORZSE, Budapest, 2000, 24., 59.

22 Uo. 26. (Kiemelés tőlem – N. T.)
23 Uo. 40–50.
24 White amellett érvel, hogy a történeti elbeszélés azonosítható történetekké 

formálja, azaz cselekményesíti az események sorozatait, ezáltal pedig meg-
határozott típusú cselekményszerkezetek alkotórészeiként kódolja őket. A 
történelmi narratívák így kiterjesztett metaforákká válnak, amennyiben úgy te-
remtik meg az olvasó számára az ismerősség, vagyis az érthetőség illúzióját, 
hogy az elbeszélt események összességét a saját irodalmi kultúrájukból meg-
ismert történettípusokhoz hasonlítják. (White, Hayden: A történelmi szöveg 
mint irodalmi alkotás, in uő: A történelem terhe, Osiris – Gond, Budapest, 1997, 
73–87.) 

25 A második változat kissé obskúrus kulcsszava.
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tartásos játékok” felé fordul: „dionüszoszi”26 őrjöngésében Lót 
paradigmatikus bűnbeesésének megismétlésével válik hóhérrá. 
A rituális elbeszélés narratív eljárásai helyett tehát A szodomai ma-
gányos a rituális tettet helyezte volna középpontjába, s ezzel úgy 
formálta volna cselekményelemmé a mítoszt, ahogy egyetlen 
más Kertész-szöveg sem.

A regény mitikus struktúrájának váratlan kerekdedsége 
mindazonáltal megtévesztő: a torzóban maradt mű számos lé-
nyeges kérdéssel szemben marad néma. Tudjuk például, hogy 
Kertész a Sorstalanság ellendarabjának szánta,27 de korántsem 
egyértelmű, hogy a két regény a nyilvánvaló tematikus párhu-
zamokon túl milyen problémák mentén lépett volna párbeszéd-
be. Számos jel utal arra, hogy A szodomai magányos a totalitásban 
megvalósítható szabadság kérdésében szkeptikusabb a Sorsta-
lanságnál, de egyáltalán nem tűnik kizártnak, hogy a regény nyi-
tottabbá vált volna az ironikus olvasatok előtt, amely – szükség-
telen megjegyeznem – a jelentések destabilizálásával a groteszk 
irányába mozdítaná a szöveg értékszerkezetét.

A sor szinte korlátlanul bővíthető. A szodomai magányos pedig 
csupán egyetlen, noha szerepénél fogva kitüntetett darabja az 
archívum óriási gyűjteményének. Kell-e hangsúlyoznom, hogy 
Kertész írásművészetének valódi tétje, a totális struktúrák feltá-
rása csupán látszólag szakadt meg az életmű lezárultával?

26 Napló 1984–1991, i. m., 1984. július 14.
27 Napló 1975, i. m., január 18.
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Zemlényi-Kovács Barnabás

Az egyenes extázisa

Pilinszky János és Ország Lili labirintusai az Árny  
a kövön – Ország Lili művészete című kiállítás kapcsán

(…) végül is milyen lesz, milyen lesz
e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás,

visszahullás a fókusz lángoló
közös fészkébe? – nem tudom,

és mégis, hogyha valamit tudok,
hát ezt tudom, e forró folyosót,

e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb

és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.
(Pilinszky János: Egyenes labirintus)

A hetvenes évek elején különböző 
irányokból érkező művészek sora fedezi fel a labirintust mint 
komplex kultúrtörténeti jelenséget, formakészletet és architek-
túrát. 1973-ban Robert Morris a minimalizmus, a magyar szár-
mazású francia szobrász, Pán Márta az absztrakció felől jut el a 
labirintus gondolatáig.1 Az eltérő pozíciójú művekben – a fentiek 
mellett Alice Aycock falécekből létrehozott építményétől (Maze, 
1972), Richard Fleischner 1971 és 1974 között készült gyep-, szal-
mabála- és tufalabirintusain át Richard Long tengerparti kö-
vekből kirakott írországi land art-művéig (Connemara Sculpture, 
1971) – közös az erőteljes redukcióra való törekvés is. Az ez idő 
tájt vélhetően „legminimalistább” labirintus-koncepciót azon-
ban mégsem egy képzőművész, hanem Pilinszky János alkotta 
meg az 1972-ben megjelent2 Egyenes labirintus című versében.

Mennyiben tekinthető oximoronnak az egyenes labirintus? 
Noha Paolo Santarcangeli nevezetes könyvében az unikurzális, 
vagyis egyútú labirintust, amely nem kényszerít választásra, 
„állabirintusnak” nevezi,3 ez a típus a kezdetektől meghatáro-
zó, sőt a római kortól a reneszánszig egyeduralkodó a labirintus-
ábrázolásokban. A „nyílegyenes labirintus” ennek a típusnak a 
„nulla foka”, abszolút mértékű redukciója. Az elágazások és ka-

1 Morris, Robert: Untitled (Triangular Labyrinth), 1973. Morris ezt követően 
még számos labirintust készített, pl. Philadelphia Labyrinth, 1974, Institute of 
Contemporary Art, University of Pennsylvania, Philadelphia; Glass Labyrinth, 
2013, The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City. Pán Márta: Labyrinth, 
1973, Madame de Staël Gimnázium, Montluçon. 

2 Pilinszky János: Szálkák, Szépirodalmi, Budapest, 1972, 74.
3 Santarcangeli, Paolo: A labirintusok könyve, ford. Karsai Lucia, Európa, Buda-

pest, 2009, 54.



nyarok teljes hiánya úgy számolja fel az ilyen építmények alap-
tapasztalatát jelentő dezorientációt, hogy éppen az út zavarba 
ejtő egyenessége és beláthatósága által teremti újra, amennyiben 
az elhivatott belépő labirintusként megy végig rajta. Pilinszky 
labirintusa ugyanakkor nem csupán egyenes, de anyagtalan is; 
olyan, amelyben „repülünk”. A vers valójában az Ikarosz-mítosz 
radikális olvasata, amely magában hordozza a felismerést, hogy 
a krétai labirintust tervező Daidalosz egyszemélyben alkotta 
meg a bezártság, a dezorientáció, a kilátástalanság architektúrá-
ját, valamint a tágasság, a szabadság és a távlatok áttekintésének 
eszközét, a szárnyat is.4 Mikor Ikaroszt „vágy vonja az égbe”,5 és 
a nap felé tör, ennek az egyenes labirintusnak a közepébe tart. A 
nap, a „fókusz lángoló közös fészke” lesz az a szilárd, a minden 
szent térben meglévő középpont, amelynek felfedezése vagy 
projekciója a világteremtéssel azonosítható,6 ugyanakkor halá-
los veszély forrása, egyszer a Minótaurosz, máskor a perzselő 
hő alakjában.

Az Egyenes labirintus megjelenésének évében, 1972-ben, Pi-
linszky jóbarátja, Ország Lili megfesti kilenc részre osztott gran-
diózus képét, a Labirintus kapuit, amit a Labirintus-sorozat kez-
dőpontjának tekinthetünk.7 Az életmű összegző, befejezetlen, a 
művész 1978-ban bekövetkezett haláláig bővülő sorozata már 
kapuból is rögtön kilenc kiindulópontot kínál fel. A kilenc részre 
osztott kép, amely először egyetlen eredeti nyolc sokszorosított 
példányának tűnik, valójában csak struktúrájában azonos. Mind-
egyik kép további négy részre oszlik, jobb oldalt alul egy belső 
térben álló kapu, amely nem enged át, helyette zárt lapjáról újabb 
labirintus-részletek felülnézeti szerkezetét olvashatjuk le, balra 
fent nyitott kapu vagy átjáró lenyomatát, balra lent pergamen-
fragmentumok amorf alakzatait, jobbra fent pedig nyomtatott 
áramkörök sűrű útvesztőjét találjuk, melyek a kép többi részére 
is átterjednek. Ország Lili a kapukat úgy reprezentálja „mint a 
labirintus egy szakaszát, amely virtuálisan magában hordozza 

4 Ovidius az Átváltozások nyolcadik könyvében elbeszéli, hogy Daidalosz, a 
labirintus tervezője, meggyűlölte Kréta szigetét, ahová Athénból menekül-
ve Minósz király befogadta. Azonban Thészeusz győzelme után az uralko-
dó fogva tartotta a szigeten, így szárnyakat készített, hogy fiával, Ikarosszal 
megszökhessenek. Ikarosz, aki az atyai tanács ellenére túl közel szállt a nap-
hoz, s a megolvadt viasz a vesztét okozta, a naiv kíváncsiság, a szófogadat-
lanság, a mértékszegés megtestesítőjeként került be a kultúrtörténetbe. (Ovi-
dius: Átváltozások, ford. Devecseri Gábor, Helikon, Budapest, 1964, 228.)

5 Uo.
6 Eliade, Mircea: A szent és a profán, ford. Berényi Gábor, Európa, Budapest, 

1999, 16.
7 A szakirodalomban mind a sorozatba tartozó művekről, mind a kezdés évé-

ről eltérő álláspontok vannak. S. Nagy Katalin monográfiája a sorozat kelet-
kezését hol 1972-től (A labirintus kapui című képtől), hol pedig 1974-től szá-
mítja (Kék kapu). Lásd: S. Nagy Katalin: Ország Lili, Arthis, Budapest, 1993, 37, 
illetve 42.
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a rendszer minden komplexitását és szokatlanságát, miközben 
annak úgyszólván csak bejáratát mutatja”.8

Míg Pilinszky a radikális redukció jegyében az egyenesig jut 
el, Ország Lili kapuk, falak, átjárók, álajtók és termek végtelen 
mutációját hozza létre, a térelválasztás irracionalizálódását,9 az 
alaprajz organikus burjánzását, ahonnan nemcsak a középpont 
vagy a kijárat hiányzik, de a felülnézet pozíciója is, ahonnan át-
tekinthetővé válna, racionalizálódhatna a labirintus szerkezete. 
Ugyanis sok esetben lehetetlen eldönteni, hogy amit látunk, az 
frontális vagy felülnézet, átjáró vagy álajtó, figura vagy alaprajz, 
miniatűr mintázat felnagyítása vagy épp gigantikus struktúra tá-
voli képe. Az állandó és abszolút dezorientáció állapota, amikor 
„nem tudjuk pontosan, mi az, ami előttünk van, és mi az, ami 
nincs, sem azt, hogy a hely, ami felé indulunk, vajon épp ez a 
belül volna-e, melynek mindig is foglyai voltunk”.10

Pilinszky labirintusa nyitott és táguló architektúra, ahol az 
ikaroszi felemelkedés extázisában „egyre szabadabb a tény, 
hogy röpülünk”.11 E „forró folyosó” csak annak lehet eltéveszt-
hetetlen, nyílegyenes röppályája, akiben ott a hit bizonyossága 
(„És lesz ott ösvény és út: tisztátalan nem megy át rajta; […] a 
ki ez úton jár, még a bolond se téved el” [Iz 35,8]), szemben a té-
velygők, a labirintus bizonytalanságával. Ország Lili labirintusa 
par excellence útvesztő; nincs hova kiszökni belőle, még a nyitott 
szárnyú Ikarosz is foglya marad (Labirintus. Ikarosz, 1974–1975), 
de eközben mintha minden megtalálható volna benne. Felszá-
molva a térbeli és időbeli távolságokat és irányokat, az egyip-
tomi és a mezopotámiai kultúra éppúgy, mint a 21. század utó-
pikus vívmányai. De ott van benne az életmű minden korábbi 
korszakának lenyomata is, visszafelé nézve a műveket mintha 
az egész labirintus azokból a Moskovits-téglagyári falakból nőtt 
volna ki, amelyek közé 1944-ben ungvári zsidóként terelték, és 
amely első, szürrealista művein is megjelenik (Önarckép [Kislány 
fal előtt], 1955; Nő fátyollal [Nő fal előtt], 1956). Hiszen a labirintus 
tradicionálisan imago mundi, a világ tükörképe, akárcsak azok a 
perzsa kertek, amiket Foucault heterotópiaként azonosít,12 és amit 
Ország Lili írásos korszakában megfest (Perzsa kert, 1966). 

 8 Didi-Huberman, Georges: A látvány végeláthatatlan küszöbe, ford. Házas 
Nikoletta, Enigma, 1998–1999/18–19. 108.

 9 Borges a Minótauroszról írja: „az ötlet, hogy úgy építenek meg egy házat, 
hogy eltévedjen benne az ember, sokkal furcsább, mint az, hogy egy ember-
nek bikafeje van”. (Borges, Jorge Louis – Margarita Guerrero: Képzelt lények 
könyve, ford. Scholz László, in Borges: A holdbéli nyúl, Európa, Budapest, 
2000, 103.) A Minótaurosz „embertelen” lény, mert az otthon érzi magát egy 
olyan építményben, amit az ember sohasem nevezhet a házának, otthonának. 

10 Didi-Huberman, i. m. 101.
11 Terek című versében a Pokol hosszan részletezett térélményével szemben „A 

mennyország szabad”, ennél többet nem lehet mondani róla. 
12 Foucault, Michel: Eltérő terek, ford. Sutyák Tibor, in uő: Nyelv a végtelenhez, 

Latin betűk, Debrecen, 1999, 152. 
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Ország Lili elképzelése, hogy a Labirintus-sorozatot sűrűn 
egymáshoz komponálva mutassák be, két évvel a művész halála 
után, 1980-ban valósult meg a Budapesti Történeti Múzeumban, 
amit csupán néhány épület választ el a Nemzeti Galériától, ahol 
a 2016-os kiállításon rekonstruálták. Deim Pál tervezte a köny-
nyen körbejárható, de labirintus-jellegű kiállítóteret, ahol bizo-
nyos műveket egymáshoz kapcsolva vált érzékelhetővé, milyen 
beláthatatlan lehetőség van az egyes képek fragmentumként, 
építőelemként való felfogásában és egy virtuális Labirintus-kép-
univerzum kialakításában, ami ugyanakkor maga is labirintust 
alakít ki nézője körül. Egyúttal viszont a belépőt körülvevő labi-
rintus is antropomorfizálódik, hiszen Deim alaprajzán az útvonal 
emberalakot formál, mint Ország Lili személyes útvesztőjének 
csak a művek összességéből kirajzolódó körvonala. Így mikor 
azt mondta, „ez az én labirintusom, ezen végig kell mennem”, 
mintha már tudta volna, hogy ami a labirintus közepén vár rá, 
a mysterium tremendum, saját halála lesz. A labirintus építőjeként 
úgy haladhatott előre, hogyha megfestette azt, vállalva annak 
minden terhét – ezt nevezte Pilinszky úgy, hogy hűség a labirin-
tushoz.13 (Magyar Nemzeti Galéria)

13 Pilinszky-portré a televízióban, in Török Endre (szerk), Beszélgetések Pilinszky 
Jánossal, Magvető, Budapest, 1983.224–225.
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Hangsúlyeltolódások és 
átrendeződések

Az első aranykor

A Műcsarnok 2016 novemberé-
ben nagyszabású kiállítással em-
lékezett meg megnyitásának 120. 
évfordulójáról. Az első aranykor 
mintegy megidézi az 1896-os, Fe-
renc József által megnyitott kiál-
lítást, s azt a majd’ negyvenéves 
előtörténetet, amely a Műcsarnok 
mai épületének megépítéséig, a 
Millenniumi Kiállítás megnyitásáig 
alakította a magyar festészet kiala-
kulásának időszakát, majd az ezt 
követő közel egy évtizedet. Utób-
bi végkifejleteként a radikális ifjú 
művészek már nem állítanak ki itt 
többé (1907). Az első aranykor című 
kiállítás első termének falain port-
réalanyokként jelennek meg a kor-
szakot alakító kultúrpolitikusok és 
mecénások: a magyar arisztokrácia 
azon tagjai, akik vásárlásaikkal, 
ösztöndíjaikkal e korszak ízlés-
formálóivá váltak (Gróf Andrássy 
Gyula, Andrássy Tivadar, Ifj. And-
rássy Gyula, Eötvös József, Ipolyi 
Arnold, Trefort Ágoston). Sorukba 
tartozik maga Ferenc József, aki, 
mint a kiállításból kiderül, fiatal-
kori személyes vonzalmai követ-
keztében példamutató műbarát és 
műpártoló. Jelentős magyar kiál-
lításokat nyit meg Pesten és Bécs-
ben, hosszú élete során pedig több 
mint 250 művet vásárol magyar 
festőktől. Respektálja a magyar 
festészetet. Az általa megvásárolt 
művek közé tartoznak olyan al-
kotások, mint Bihari Sándor Prog-

rambeszéd (1890) vagy Vaszary 
János Részesaratók (1902) című ké-
pei. A kiállítás szövegei részlete-
sen bemutatják az önálló magyar 
festészet háttérintézményeinek 
létrejöttét, a külföldi minták hono-
sításának és aktualizálásának fo-
lyamatát, és mindezek mellett azt 
a küzdelmet, amely az önálló ma-
gyar, azaz nemzeti festészetet kez-
detektől fogva nehezékként terhel-
te meg: a modernitás dilemmáját. A 
dilemma két egymásnak feszülő 
összetevője egyrészről a felzár-
kózás modern igénye a minőségi 
mintákhoz, másrészről az újdon-
ság szintén modern elvárásának 
összeegyeztetése és összeegyez-
tethetetlensége. Kezdetben elégsé-
gesen újnak hatott a Münchenből 
és Bécsből érkező hagyomány. A 
kiegyezés időszakában artikuláló-
dó nemzeti festészetünk egyfajta 
megkésett romantikának indult; a 
nemzeti jegyet ekkor elsősorban a 
tematika jelenti, míg a századfor-
dulóra már a stiláris önállóság is 
kiharcolja létjogosultságát.

Az így érvényesített szempon-
tok fényében ez az időszak való-
ban aranykor. A kiállítás koncep-
cióját meghatározó tudományos 
kurátor, Sármány-Parsons Ilona 
művészettörténész által temati-
kus egységeknek kezelt termek 
kiválóan érzékeltetik a korszak-
ban rejlő dinamikát. A folyama-
tos modernizáció szinte évtize-
denként teszi elavulttá az előző 
nemzedék törekvéseit, s épp a 
modernség jegyében fordul szem-
be vele. A tárgyalt időszak első 
egysége a historizmus, amely a 
múltra hivatkozva ad példát. A 
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második, a realizmus és natura-
lizmus e vidéken összefonódó idő-
szaka, a jelen nyomorúságára és 
intimitásaira összpontosít, amely 
még Párizsban és Münchenben 
sem feledhető el. A harmadik 
az 1890-es évek modernizmusa, 
amely a jelentkező új törekvések-
kel egyre partikulárisabb kinyi-
latkoztatásokban keresi saját mű-
vészi igazát. Az ekkor megjelenő 
szimbolizmus, impresszionista és 
posztimpresszionista hatások, to-
vábbá a szecesszió hirtelen színe-
sítik meg az addig nagy tételekre 
épülő művészeti palettát. A kor 
fintora, hogy épp ezeknek a ha-
tásoknak köszönhetően alakul ki 
és egyértelműsödik, elsősorban a 
nagybányai művésztelep törekvé-
sein keresztül, az európai szinten 
is számottevő, önálló magyar fes-
tészet. A századforduló felpezs-
dülő szellemi élete új inspirációk-
kal látja el a művészeket. A lélek 
belső történései – a kialakuló lé-
lektan fényében – hírtelen másféle 
értelemben is közügyekké válnak. 
Az egyén őrülete elszakad sorsá-
tól, s a világ hiteles állapotleírásá-
vá válik. Így a szimbolizmusban 
megelevenedő lények és a megje-
lenő utópiák valójában világunk 
szerves, ám egzaltált kifejeződé-
sei. 

Újra kell tanulnunk ezt a kor-
szakot! A kiállítás legerősebb 
impulzusa a nézőre annak az él-
ménynek a felismerése, hogy 
nagy festészetet néz. Az Osztrák–
Magyar Monarchia e képeken ke-
resztül nem tűnik saját határain 
kívülre tekintgető kulturális pe-
rifériának. Sőt, inkább egyfajta 
centrumnak, amely értékeit saját 
előtörténetéből próbálja kibonta-
koztatni. Ez a centrum máig érez-
hetően nem keresi a franciás köny-
nyedséget, és úgy próbál saját éle-
tével szembenézni, amiként ez az 
élet adódik. E szembesülésre való 
készség teszi nehézkessé, már-
már szalonidegenné ezt a festé-

szetet az 1880-as években. A nyo-
mor és fájdalom sárban álló képei 
nem diadalmenetként ábrázolják 
azt a jelent, amelynek historizmu-
sa a mindenhol máshol is megjele-
nő ünnepi pillanatok mellett vesz-
tett csatákra, hősies elbukásokra, 
árulásokra, cselszövésekre és ne-
vezetes halálokra emlékezik.

A magyar kultúra még a 19. 
század közepén is elsősorban szö-
veg alapú kultúra volt. A török 
pusztítás miatt és a protestáns ha-
gyományokhoz hűen az ország 
jelentős részéből hiányzik a kép 
kultúrája, ebből kifolyólag vizu-
alitása elsősorban a népi díszítő-
művészetből táplálkozik, szim-
bolikus jelrendszert használ. A 
katolikus vidékek templomainak 
képei az egyedüliek, amelyekre 
mint mindenki által hozzáférhe-
tő vizuális mintákra lehet hivat-
kozni. Ám ez láthatólag ahhoz 
kevésnek bizonyul, hogy egy új 
magyar festészet önálló kibonta-
kozásának alapja legyen. Habár 
ismerjük a már addig is önerőből 
kimunkálódó, a század nagy ré-
szében magukat külföldön mű-
vésszé képező tehetségek sorát. E 
hiányt ellensúlyozandó, a német 
és osztrák mintára 1861-ben meg-
alakuló Országos Magyar Kép-
zőművészeti Társulat szervesen 
illeszkedik a kor modernizációs 
törekvéseinek sorába. A Társulat 
feladata a honi festészet és szob-
rászat fejlődésének előmozdítása, 
mindehhez támogatók és műpár-
tolók toborzása. Gróf Andrássy 
Gyula, a Társulat első elnöke saját 
személyével ad mintát a magyar 
civil társadalom és az arisztok-
rácia számára. Emigrációjában 
mint sikeres, jó szemű műgyűjtő 
bizonyítja rátermettségét. Társa-
dalmi kapcsolatrendszere az ügy 
érdekében hamar mozgósítja az 
arisztokráciát, megteremtve ez-
zel a műbarátok szűk támogató-
körét. Ez a poszt a feladat köny-
nyebbik része, amelyben egymás 

 figyelő 105



után két fia is követi. A nehezebb 
a nézőközönség megnyerése és a 
műértő, műpártoló közeg orszá-
gos szintű kinevelése. Mindeh-
hez idő kell, és egy reprezentatív 
kiállítóhely. Így indul közadako-
zás az első Műcsarnok felépíté-
sére, amely végül 1877-re készül 
el. Belső tereinek rossz fényviszo-
nyai miatt azonban nem jelenthet 
végső megoldást. Az úgynevezett 
Régi Műcsarnok ma a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem épülete. 
Szerencsére a millenniumi épít-
kezésekben helyet kap egy na-
gyobb, impozáns kiállítási épület 
is: Schickedanz Albert tervei alap-
ján építik meg a kor Európájának 
legtágasabb és legelegánsabb kiál-
lítási csarnokának. 1896-tól tehát 
egy rendkívül nagyszabású tér 
áll a magyar képzőművészet szol-
gálatába, amelynek homlokzati 
feliratán is ez olvasható: A MA-
GYAR KÉPZŐMŰVÉSZETNEK.

A kiállítás képei e küzdelmes 
időszak reprezentatív alkotásai. 
Az 1890-es évekig valóban első-
sorban reprezentációs célokkal 
született akadémikus, historista 
vagy realista, naturalista alko-
tások láthatók, amelyeken jól 
látszik, hogy a Monarchia fes-
tői, elsősorban az osztrák fes-
tők egyfajta posztrubensziánus, 
posztbarokk, rokokó ünnepélyes 
stílusban szolgálják a birodalmi 
igényeket, míg Munkácsy Mihály 
realizmusa ettől mindig távolsá-
got próbál tartani, s megpróbál el-
mozdulni a puszta reprezentáció-
tól a nemzeti vagy az egyetemes 
felé. Ezt a törekvését jól szemlélte-
ti a kiállításon látható Munkácsy- 
és Hans Makart-képek párhuza-
ma, mert míg az osztrák festő vir-
tuóz módon, egyiptomi jelenettel 
reprezentál (Vadászat a Níluson), 
addig Munkácsy a Krisztus Pilátus 
előtt érzékenyen pszichologizáló 
témájával képez egyfajta, az uni-
verzalizmus felé nyitó ellentétet. 
Munkácsy Krisztusa a kiállításon 

inkább Jan Matejko, a Monarchia 
harmadik világhíres festőjének a 
Reytan, Lengyelország eleste című, 
1866-ban készült képével mu-
tat lelki rokonságot, amelyben 
Reytan a többiek szeme láttára, 
mégis egyedül, bajával magára 
maradva éli át a nemzetre mért 
csapás súlyát. Munkácsyra a té-
maválasztásaiban ez a festői hoz-
záállás jellemző egész pályafutása 
alatt. A képeivel nem díszít, mint 
Makart, hanem a nagyvonalú de-
koratív hajlam helyett nála a sze-
mélyes hang az erősebb. Ezért ért-
hető, hogy Munkácsy öregkorá-
ban miért úgy emlékezik vissza a 
bécsi Kunsthistorisches Múzeum 
általa festett mennyezeti allegóri-
ájára, hogy azt nem neki kellett vol-
na megfestenie.

A következő termekben ta-
nítványai és követői is megtart-
ják különállásukat. Elsősorban 
Pataky László és Révész Imre, 
akiknek művei megrázó erővel 
jelenítik meg az egyszerű ember 
nehéz világát. E szemléletben in-
dul Vaszary János és Csók István 
is, és ez a melankolikus hozzáál-
lás csúcsosodik ki Tornyai János 
címében is rendkívül beszédes 
Bús magyar sors (Önéletrajz) című, 
1908-as kompozíciójában. Joggal 
állapíthatjuk meg, hogy míg az 
1860-as évek derekán megjelenő, 
romantikus indíttatású, nemzeti 
emlékekkel dolgozó és nemzeti 
identitást képző historizmus a ki-
lencvenes évekre anakronizmussá 
válik, addig a naturalizmus szoci-
álisan érzékeny témái miatt egyre 
erősödő aktualitást hordoz, s ezt 
csupán az 1896-os millenniumi 
ünnepségsorozat szorítja időlege-
sen háttérbe.

A kiállításon saját termet kap 
Lotz Károly, aki könnyed és fesz-
telen festészetében a női szépség 
önmagában is díszítő tulajdonsá-
gát használja állandó témaként. 
A naturalizmus súlyos állításait 
mintegy oldva az élet egy élhe-
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tőbb, sőt szép oldalára hívta fel 
műveivel a figyelmet. Klasszikus 
alapokon nyugvó rajztudását el-
sősorban figuravázlatai képvi-
selik a kiállításon. A magabiztos 
rajz teszi képessé a rendkívüli 
mennyiségű falkép megfestésére, 
amelyeket a kiállításon az Opera-
ház mennyezetképéhez készített 
vázlata és a Tudományos Akadé-
mia freskóihoz készített, kiérlelt 
vonalkultúráról tanúskodó és ön-
magukban is műként megjelenő 
kartonjai képviselnek.

A kiállítás anyagában előreha-
ladva és egyben a századforduló-
hoz közeledve művek sora rep-
rezentálja azt az újító szellemet, 
amely áthatja a Monarchia tagor-
szágainak festészetét. Csak más-
képp. Az itt kiállított lengyel és a 
cseh festőkre elsősorban a szim-
bolizmusként megnevezett vívó-
dó, belső világ kivetítése jellemző. 
Ugyanez az osztrák festészetben 
a formák sajátos hullámzásán ke-
resztül távolítja el a művet a rea-
litástól, amely már egyértelműen 
mutatja a szecesszió hullámzó vo-
nalkultúráját. Kiváló példa erre a 
kiállítás egyik igazi unikuma, Jo-
sef Maria Auchentaller Beethoven 
zenéjének inspirációjára készített 
festményciklusa.

Mindezzel párhuzamosan az 
1890-es években a modern ma-
gyar festészet a természetihez 
való újfajta viszony kialakításá-
ban találta meg saját genezisét. 
Mednyánszky László, Szinyei 
Merse Pál, majd Ferenczy Károly 
voltak azok, akik az újfajta plain 
air felfogást sajátos egyéni hang-
vételükkel különböző irányokba 
vitték el. A kiállítás tematikájában 
viszont kifejezetten érthetővé vá-
lik, hogy Mednyánszkyt miért a 
korábbi naturalista festőnemze-
dékhez csoportosítja Sármány-
Parsons Ilona kurátor, elkülönítve 
a Szinyeivel induló moderntől, 
akiért a századfordulón már egy 
új, fiatal festőnemzedék lelkese-

dik. Szinyei koloritja világosan ki-
rajzolódó határ a modern magyar 
festészet történetében. 

A kurátori koncepciónak meg-
felelően az egész kiállítás viszony-
latában fő helyre kerülő Ferenczy 
Károly egyfajta összegzője a kor-
szak festői törekvéseinek. Feren-
czy példájával egész nemzedékek 
számára kanalizálta a megsze-
rezhető festészeti tudást mint az 
aktuális életérzés kifejezőeszkö-
zét. Színdinamikája a pillanatnyit 
juttatja kifejezésre az impresszio-
nizmus által megszokott formai 
engedmények nélkül. Szín- és for-
maegysége a látvány naturaliz-
musát a képi szerkezet közvetlen 
alkotóelemévé formálja. Ferenczy 
egymaga végezte el azt a feladatot 
a modern magyar festészet hajna-
lán, amely erős kiindulópontként 
a legkülönbözőbb irányokba nyi-
tott utat a fiatalok számára. Min-
den festészetben valakinek ma-
gára kell vállalnia az összegzés 
feladatát. Magyarországon ezt Fe-
renczy Károly teszi meg a század-
forduló festészetében. A Dombte-
tőn című, 1901-es képe színeiben 
is és tematikájában is mintegy rá-
tekintés erre a feladatra.

A kiállítás záróterme a Révész 
Imre Mindennapi kenyerünk című, 
1901-es képével induló egység, 
amelyben Kernstok Károly, Poll 
Hugó, Koszta József és Zemlényi 
Tivadar képei kapnak helyet. Ta-
lán záróképként is felfogható 
Zemlényi 1916-os képe, a Könyör-
gés a békéért, amelynek szokatlan 
kompozíciójába könnyen belelát-
hatjuk festészetünk későbbi fejle-
ményeit.

Az első aranykor című kiállítás 
tehát az 1910-es évek azon kényes 
pillanatában zárul, amelyben már 
jelen van a mindettől radikálisan 
elforduló fiatal festők új nemze-
déke.

Azzal, hogy ez az összegző 
kiállítás kimozdította a képeket 
az évtizedek alatt megszokott 
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helyükről, és új kontextusba he-
lyezte őket, felhívja figyelmün-
ket a korszak bonyolultságára és 
fő hangsúlyaira – továbbá arra, 
hogy a megszokás remekműveket 
képes elbújtatni és láthatatlanná 
tenni. (Műcsarnok, 2016)

Csordás Zoltán

A tegnap és a ma vonósai

Itzhak Perlman (hegedű)  
és Martha Argerich (zongora) 
Schumann-, Brahms- és  
Bach-felvételei; Bach: 
Szonáták és partiták  
(Kyung Wha Chung – hegedű); 
John Adams: Scheherazade 2.  
(Leila Josefowicz – hegedű; 
St. Louis Symphony, 
vezényel David Robertson); 
Beethoven összes gordonka–
zongoraműve (Gautier 
Capuçon – gordonka;  
Frank Braley – zongora)

Három hegedűs és egy csellista 
lemeze jelent meg a közelmúlt-
ban. A művészek valamennyien 
a nemzetközi élmezőny legkivá-
lóbbjai közül valók, felvételeik 
pedig szinte tálcán kínálják a lehe-
tőséget az összehasonlításra: arra, 
hogy a muzsikálásban és a hang-
szerhez való viszonyban megnyil-
vánuló eltérő törekvéseket ész-
revegyük, és lényegüket megkí-
séreljük megfogalmazni. A négy 
művész közül ma is mindenki az 
élvonalba tartozik, de ketten ezen 
belül elsősorban a tegnap muzsi-
kusai, mivel pályafutásuk kezdete 
ma már a zenei interpretációtör-
ténet része. Ketten viszont a fia-
talabb generáció erősségei – igaz, 
már ők is sok mindent letettek 
az asztalra, és jelentősen megala-
pozták hírüket a klasszikus zenei 
hangszerjáték világában.

Az idén hetvenkét éves, izrae-
li születésű, ám karrierje jelentős 
részével az Amerikai Egyesült Ál-
lamokhoz kötődő Itzhak Perlman 
(1945) esetében jogos a bulvársaj-
tóba illő „élő legenda” kifejezést 
használni, hiszen a mozgáskorlá-
tozott hegedűvirtuóz tizenhárom 
éves kora, 1958 óta koncertezik, 
vagyis egy híján hatvan éve, s ez 
idő alatt az egymást követő kor-
szakok legkiválóbbjaival muzsi-
kált együtt. Egyik legnagyobb 
zongorista kortársával, Martha 
Argerichcsel (1941) sajátos mó-
don korábban csak egyetlen alka-
lommal, Saratogában, 1998-ban, 
így aztán az az újabb hangver-
seny, amelyet 2016-ban Párizs-
ban, a Salle Colonne pódiumán 
adtak, mindkettejük számára a 
nagy viszontlátás lehetőségét 
hozta el. Érdekes lemez jelent 
meg most, amely a régi és az új 
koncert anyagából válogat, úgy, 
hogy az első szám, Schumann 
a-moll szonátája a tizenkilenc évvel 
ezelőtti, saratogai eseményt eleve-
níti fel, a továbbiak (Schumann: 
Fantasiestücke, op. 73; Brahms 
c-moll scherzo, WoO 2; Bach: c-moll 
szonáta, BWV 1017) azonban a 
2016-os párizsi est anyagából 
származnak. A hallgató első élmé-
nye az a tapasztalat, hogy a kon-
certlemez nyitószáma és a többi 
közti időbeli különbséget sem a 
hangszeres játék minőségén, sem 
a zenei felfogás változásán nem 
lehet észrevenni. Perlman (és 
Argerich) előadása egyrészt tech-
nikailag nem kopott, nem sérült 
tizennyolc év alatt, másrészt úgy 
látszik, zenei szemléletük sem 
módosult. Tulajdonképpen egyik 
megfigyelésen sincs sok csodál-
nivaló: mindketten sikerrel kon-
zerválták hangszeres tudásukat, 
és két évtizede már voltak olyan 
kiforrott művészek, hogy később 
se kelljen átértékelniük világké-
püket. E világkép lényege, hogy 
Perlman (és Argerich) a régi, két 
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világháború közti előadói ha-
gyomány örököse: hangzásideál, 
gesztusok, hangsúlyok, tagolás, 
az előadás beszéltetése és az eh-
hez szervesen hozzá tartozó ru-
bato dolgában nagyon hasonlóan 
gondolkodnak – ugyanakkor ab-
ban is egyezik a művészi hitval-
lásuk, hogy ezt a régi vágású elő-
adói mentalitást szabadosságok-
tól és modorosságoktól mentes, 
modernizált-lekerekített változat-
ban tették magukévá. Perlman és 
Argerich tehát termékeny szinté-
zist valósít meg régi és új között, a 
hagyomány dominanciájával.

A dél-koreai Kyung Wha 
Chung (1948) három évvel fiata-
labb Perlmannál: ő még csak hat-
vankilenc éves, múltja azonban 
hasonlóképpen nagy, hiszen ő is 
csodagyerekként kezdte pályafu-
tását. Ő volt az egyik korai világ-
hírű példája annak a jelenségnek, 
amely azóta általánossá vált, s 
amelynek lényege, hogy távol-ke-
leti muzsikusok tökéletesen elsa-
játítják a nyugati repertoárt és an-
nak előadásmódját. Több mint fél 
évszázada aratja sikereit, műsora 
Bachtól Bartókig ível. Tizenöt éven 
át nem készített lemezt, 2016-ban 
azonban felvette Bach hat szóló-
hegedű-művét, a három szonátát 
(BWV 1001, 1003, 1005, g-moll, 
a-moll, C-dúr) és a három partitát 
(BWV 1002, 1004, 1006, h-moll, 
d-moll, E-dúr). Ezek a felvételek is 
a hegedűtechnika és hegedűhang 
konzerválásának képességéről ta-
núskodnak, akárcsak a Perlmanéi: 
Kyung Wha Chung magasrendű 
tökéletességgel játszik, telt tónus-
sal, választékos vonókezeléssel, 
tisztán és tagoltan. A muzsikálás 
általa képviselt ideálja azonban 
nem tanúskodik a kiegyenlítés-
nek arról a törekvéséről, amelyet 
Perlmannál tapasztalunk. Itt is a 
„régi iskola” zenei beszédmód-
ja uralkodik a maga rubatójával, 
sőt erős agogikájával, magyarázó 
hangsúlyaival, nekiszaladásaival 

és lassításaival, de az eredmény 
nincs „modernizálva”: nem tapasz-
talható a mérséklés és jelenkorral 
való kompatibilissé tétel igénye. 
Inkább egyfajta romantizáló Bach-
szólóhegedű-játék ez, amelynek 
persze nagy hagyománya van, de 
mára ez a tradíció némiképp meg-
kopott, s így Kyung Wha Chung 
sem tudja úgy feleleveníteni, hogy 
egyrészt valóban a sajátjának érez-
zük, másrészt hogy a kellő frisses-
séggel hathasson. A végeredmény 
hangszeresen magas színvonalú, 
formátumos, de zeneileg óhatat-
lanul a túlhaladottság benyomását 
keltő muzsikálás.

A harmadik felvétel kortárs 
művet kínál. Az amerikai kom-
ponista, John Adams (1947) 2014-
ben terjedelmes, négytételes „dra-
matikus szimfóniát” komponált 
Scheherazade 2. címmel. A mű ki-
fejezetten Leila Josefowitz (1977) 
számára készült, így nem csoda, 
ha a lemezen is a kanadai hegedű-
művésznő játszik, a zenekar pedig 
az a St. Louis Symphony, amely 
a most is vezénylő David Robert-
son (1958) irányításával korábban 
már az Adams-művek áldozatos 
propagátorának bizonyult (elég 
a City Noir és a Szaxofonverseny 
néhány évvel ezelőtti felvételére 
utalnunk). A darab egyik érdekes-
sége, hogy a hegedű mellett egzo-
tikus színelemként sűrűn halljuk a 
háttérben a cimbalom hangját is: 
ez a nyugati műzenében mindmá-
ig nagyon ritkán felbukkanó (ám a 
magyar hagyomány számára fon-
tos) hangszer Chester Englander 
keze alatt szólal meg. A Sehere-
zádé címről persze mindenkinek 
Rimszkij-Korszakov műve (op. 
35 – 1888) jut eszébe, s a párhu-
zam nem is indokolatlan. Egyrészt 
azért, mert Adams is erőteljesen il-
lusztratív, „történetmesélő” zenét 
ír, (az ő művének is címeket visel-
nek a tételei (1. A bölcs fiatalasszony 
története; 2. A hosszú vágyakozás; 3. 
Seherezádé és a szakállas férfiak; 4. 
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Szökés), másrészt, mert az ő zenéje 
is „meseszerűen” színgazdag, csu-
pa kolorizmus, ahogyan Rimszkij-
Korszakové is. (Arról nem is be-
szélve, hogy Rimszkij-Korszakov 
eredendően zenekari művében 
versenymű-magánszólam jelen-
tőségű koncertmesteri hegedű-
szólókat hallunk.) Az igazi meg-
lepetés azonban a zenei nyelv: 
ebben nem azzal a jellegzetes, 
szikár minimalizmussal találko-
zunk, amely Adamst az elmúlt év-
tizedekben többnyire jellemezte, 
hanem egy hagyományosabban 
és konvencionálisabban (utóbbi 
itt azt jelenti: disszonánsabban) 
kortársi idiómával, amely per-
sze a hegedűszólam számára is 
több nyerseséget és szögletessé-
get, több hirtelen gesztust és da-
rabosságot ír elő, mint más, ko-
rábbi Adams-művek elegánsan 
„újhullámos” jólfésültsége. Ez a 
mű tehát mintha visszacsatolás 
volna a nagy európai 20. századi 
kortárs zenei hagyományhoz, s e 
szándék nyomait más Adams-da-
rabokban is fellelhetjük, például 
a jóval korábbi, de Magyarorszá-
gon is játszott Harmonielehrében 
(1985), amely már címével is Eu-
rópára és a schönbergi tradíció-
ra utal. Josefowicz reprezentatív 
virtuozitással, mozdulatgazdagon 
és temperamentumosan hegedül, 
a szólam színeit és hangulatait is 
nagyszerűen közvetíti, és játéká-
ban a mű követelményeinek meg-
felelően keverednek a modern he-
gedűiskola és a romantikus tradí-
ciótól örökölt játékmód elemei. Itt 
és most azonban nem hihetjük azt, 
hogy mindez egyéni előadói am-
bíció, sokkal inkább tűnik értelem-
szerűnek az a magyarázat, mely 
szerint az előadó a műhöz egye-
dül illő hangszeres és zenei attitű-
döt választotta – azaz alkalmazko-
dott a komponista által támasztott 
speciális követelményekhez.

A lista végére hagytam sze-
mélyes favoritomat: a nagyszerű 

francia csellista, Gautier Capuçon 
(1981) és idősebb zongoraművész 
honfitársa, Frank Braley (1968) 
Beethoven összes cselló–zongo-
raművéből készített új összki-
adás-felvételét. Ez a produkció 
számomra e négy kiadványból 
álló kritikai válogatás egyértelmű 
csúcsa: az öt szonáta és három va-
riációsorozat nemcsak varázslatos 
technikai és zenei tökéletesség-
gel szólal meg, de a két CD-n a 
két muzsikusnak mindazokat az 
erényeket is sikerül egyesítenie, 
amelyekről e cikk korábbi bekez-
déseiben szó esett. Jelen van játé-
kukban a két világháború közötti, 
régi nagy iskola előadásmódjának 
szabadsága, megszólító közvet-
lensége, beszédszerűsége és szen-
vedélyes kifejezésmódja, ugyan-
akkor az előadók és hangszerük 
viszonya abszolút korszerű és 
modern, vagyis a kivitelezésben 
a legteljesebb és mindenre kiter-
jedően aprólékos perfekcióigény 
valósul meg. A máskor, más mű-
vekben is nagyszerű szólistának 
és kamaramuzsikusnak megis-
mert Gautier Capuçon (lásd Sosz-
takovics két csellóversenyéről ké-
szült pompás felvételét) áradóan 
gazdag, sokszínű hangon cselló-
zik, játéka nem nélkülözi sem a 
lírát, sem a robbanékonyságot, 
hangsúlyai emóciókat közvetíte-
nek és virtuozitása a legnemesebb 
módon affektushordozó. A tudás-
nak ugyanez az egyszerre tech-
nikai és szellemi fölénye jellemzi 
az általam korábban nem ismert, 
s így számomra a felvételen felfe-
dezésként ható Frank Braley per-
gő, perfekt, izgalmasan energikus 
zongorázását is. Ez a felfogások és 
iskolák között hidat verő, szinté-
zisteremtő muzsikálás, amelynek 
sikerül a régit és az újat egyesíte-
nie, a két művész közös produk-
cióját a szó legnemesebb értelmé-
ben korok fölöttivé avatja. (Warner 
Classics, Nonesuch, Erato)

Csengery Kristóf
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Családban marad

Hajdu Szabolcs: Ernelláék 
Farkaséknál

Az Ernelláék Farkaséknál elsősor-
ban gyártási körülményei, finan-
szírozási háttere miatt tűnik új-
szerűnek és szokatlannak a honi 
filmgyártásban, noha Hajdu Sza-
bolcs munkája művészi karak-
terében is elüt a kortárs magyar 
film, sőt a több évtizedes magyar 
filmtörténeti hagyomány mintá-
zataitól. Kétségtelenül bátor és 
szimpatikus döntés minimális 
költségvetésből, a színészek te-
kintetében jórészt családi alapon, 
saját lakásban, a rendező tanítvá-
nyaiból verbuvált operatőri csa-
pattal forgatni. Ráadásul olyan 
alkotást, amely nem viseli magán 
a „gerillafilmezés” vonásait, nem 
tűnik szegény(es)nek, olcsónak, 
nem érződik rajta semmiféle tech-
nikai kompromisszum. Minden-
nek kulcsa a témában és annak 
színre vitelében rejlik: a rendező 
által írt forgatókönyv eredetileg 
egy színházi előadás számára ké-
szült, s előbb valóban színre ke-
rült, méghozzá szobaszínházi be-
mutatóként a Maladype Bázison. 
A történet egy kisgyerekes család 
hétköznapjaiban játszódik, ami-
kor is váratlanul betoppan hozzá-
juk a feleség testvére a férjével és 
nagykamasz lányával, s néhány 
napig náluk ragadnak. Két család 
gyerekekkel, két házaspár össze-
zárva egy szűkös lakásban – bará-
tok és családtagok közreműködé-
sével egyetlen térben létrehozott 
színházi előadás és film. A mű-
vészi szándék és a gyakorlati le-
hetőség összeilleszthetősége ala-
pozza meg a vállalkozás sikerét, 
ám ez valóban csak alap, amely-
re rendkívül gazdag és sokszíntű 
„felépítmény” kerül, méghozzá 
olyan, amely egy pillanatra sem 
szakad el azoktól a bizonyos „ala-

poktól”. E szemléleti és esztétikai 
kohézió már jóval túlmutat a gya-
korlati feltételrendszeren, s a film 
lényegét érinti. 

A lényegi vonás pedig jórészt 
oly módon írható körül, hogy mit 
nem csinál az író-rendező, noha 
anyagában benne rejlik, ráadásul 
a magyar filmművészet – és nem 
utolsósorban saját eddigi élet-
műve – hagyománya is ebbe az 
irányba mozdítaná. Nem viszi el 
a történetet lélektani analízisbe – 
miközben hősei igen összetett és 
alapvető lelki, házastársi és szülői 
konfliktusokkal szembesülnek; 
nem használja a történetet széle-
sebb társadalomkép megfestésére 
– bár az események jól felismerhe-
tően napjainkban játszódnak Ma-
gyarországon. 

A pszichológiai motiváltságú 
karakterrajz, a pszichologizá-
ló történetmondás fehér holló a 
magyar filmben; ha mégis előfor-
dul, akkor az esetek többségében 
a szereplők személyiségének lé-
lektani megalapozása a társadal-
mi, történelmi, ideológiai jelen-
tést hitelesíti. De az individuum 
mint autonóm, önmagában álló 
személyiség és személyesség, 
mint egy világ-kép foglalata – ez 
jószerével csak Huszárik Zoltán 
Szindbádjának címszereplőjéről 
mondható el. E fogalmazásmód-
hoz még a legközelebb épp Haj-
du Szabolcs korai filmjei állnak, 
a Macerás ügyek, a Tamara és külö-
nösképpen az Off Hollywood. Haj-
du eddigi életművében a szintén 
alacsony költségvetését címével 
is jelző, mindössze 80 perces Off 
Hollywood tekinthető az Ernelláék 
Farkaséknál előzményének, amely 
egy fiatal rendezőnő új filmje be-
mutatója körül bonyolódó egyet-
len napját meséli el. A már eleve 
kaotikus alaphelyzetből a végső 
összeomlásig ívelő, a művészi és 
magánélet összefonódását példá-
zó történet azonban nem nélkü-
lözheti a konkrét helyzeten túl-
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mutató „ars poetica”-szerű áthal-
lásokat, a realista élethelyzeteket 
meg a metaforikussá növelt gesz-
tusokat, így például a főhős nagy 
futását a film zárlatában. 

A társadalmi kontextus je-
lenléte a lélektanival szemben 
viszont igen erős, szinte megke-
rülhetetlen filmművészetünkben. 
Az államosított filmgyártással 
kezdődő, a hatvanas évek új hul-
lámával fénykorát élő, majd an-
nak eredményeiből évtizedekig 
táplálkozó, a rendszerváltozás  
korszakhatárát is túlélő közvet-
len hagyomány a magyar filmet 
társadalmi diskurzusba vonja, s 
úgy tűnik, nem kis részben épp 
Hajduék 2000-ben induló gene-
rációjának köszönhetően, meg is 
tartja benne. Természetesen óriási 
erényei és eredményei vannak e 
hagyománynak, de érezhető va-
lami szükségszerű hiányossága 
is, amelyre az esendő hétköznapi 
élethelyzetek és karakterek vilá-
gának közvetlen hatású, realista 
bemutatásával épp az Ernelláék 
Farkaséknál hívja föl a figyelmet. 
Létezik ennek, persze, előzmé-
nye, nevezetesen a hetvenes évek 
Budapesti Iskolája, a dokumenta-
rista játékfilmek vagy fikciós do-
kumentumfilmek izgalmas „ve-
gyülete”, amely a dokumentum-
filmből a valószerűséget, a hiteles-
séget, míg a játékfilmből a drámai 
szerkezetet menti át, s ötvözi 
egységes anyaggá. Az újra és újra 
(legutóbb Hörcher Gábor kitűnő 
Difter című filmjében) felbukkanó 
eljárás azonban általában súlyos 
szociológiai körülményeket rep-
rezentál. A realista ábrázolásmód 
játékfilmes változatát pedig két, 
egymástól igen eltérő, ellentétes 
karakterű veszély fenyegeti: egy-
felől a provincializmus, másfelől 
egyfajta „metaforizmus”. Utóbbi 
azért nem mindig jelent veszélyt, 
hiszen a realista élethelyzetek ki-
sebb-nagyobb stilizálása, drama-
turgiai bonyolítása létrehozhat 

a konkrét szituáción túlmutató, 
általános érvényű, filozófiai vagy 
költői igényű jelentést. Erre szin-
tén Hajdu utóbbi filmjei lehetnek 
példák, mint a késő-kádárista el-
nyomás és a szabad világ élethely-
zeteinek párhuzamos szerkeszté-
sével dolgozó Fehér tenyér, amely 
igen fontos gondolatokat vet fel a 
zsigeri reflexként tovább élő múlt-
ról; vagy a realista alaphelyzetből 
egy esztétikai értelemben is bátor 
ugrással mesei fikcióba emelkedő 
Bibliotéque Pascal, amely a pros-
titúció fogalmát tágítja kelet-eu-
rópai sorsképletté. Hasonló elvet 
követ, csak kevéssé sikeres formá-
ban Hajdu előző filmje, a magyar-
országi „végek” (al)világát egy-
szerre szociografikus és mitikus 
képekkel és történettel megidéző 
Délibáb. Metaforikus beszédmód 
jellemzi – igen különböző stílus-
eszközök felhasználásával – Ko-
csis Ágnes filmjeit (Friss levegő, Pál 
Adrienn), valamint Mundruczó 
Kornél (Delta, Szelíd teremtés, Fehér 
Isten), Pálfi György (Szabadesés) 
és Fliegauf Bence (Liliom ösvény) 
utóbbi munkáit, de a valóságtól 
többé-kevésbé elemelt, stilizált, 
játékos forma jól felismerhető a 
legfiatalabb generáció bemutat-
kozó művein is (Bodzsár Márk: 
Isteni műszak, Császi Ádám: Vihar-
sarok, Zomborácz Virág: Utóélet, 
Reisz Gábor: VAN valami furcsa és 
megmagyarázhatatlan, Ujj Mészá-
ros Károly: Liza, a rókatündér). 

Az Ernelláék Farkaséknál  ese-
tében a legmeglepőbb, hogy az 
erősebb hagyományú társadalmi 
kontextus szinte teljes mértékben 
kizáródik a történet egyetlen szo-
bára korlátozódó világából, így 
még annak elutasítása is alig ész-
revehető. Voltaképpen csak egy 
motívum tartozik ebbe a sorba: 
a Farkasékhoz váratlanul betop-
panó Ernelláék élethelyzete. Ők 
ugyanis Nyugat-Európában pró-
báltak szerencsét, s noha Farkas 
feljegyzései szerint sógora öntu-
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datosan azt állította, tíz évig haza 
sem néznek, most egy év után 
váratlanul befutnak, egyenesen 
Skóciából. Nyilván nem jöttek be 
a számításaik, s ahogy később ki-
derül, a házaspárnak magánéleti 
konfliktusa is támadt, meg a ka-
maszlánnyal sincs minden rend-
ben. Hazafelé még az autójuk is 
lerobbant, s most ki tudja, hány 
napig Farkaséknál kvártélyozzák 
be magukat. A külföldi munka-
vállalás motívumából, a jól ismert 
filmtörténeti hagyomány mintá-
zatát követve, társadalomelemző 
szociodráma kerekedhetne, igen-
csak aktuális tartalommal. Haj-
dunál azonban szó sincs erről, il-
letve ha szó van is, nem úgy, nem 
a társadalmi kontextus, hanem a 
személyes, közvetlen emberi as-
pektus előtérbe állításával – ame-
lyet Ernelláék esetében a skóciai 
kaland is motivál, s ez mint olyan, 
hitelesíti az ő élethelyzetüket, il-
letve az egész film történetét. 
Másképp fogalmazva, fokozza a 
szituáció természetességét, isme-
rősségét, valószerűségét – s ez 
Hajduék egész vállalkozásának, 
mint láttuk, a praktikus feltétel-
rendszertől a művészi szándékig 
ívelő foglalata.

A társadalmitól a személyes 
felé tartó motívumok sorában 
az átmenetet jelzi a házigazda 
Farkasék „mibenléte”. A házas-
párt a rendező, Hajdu Szabolcs 
és felesége, több filmjének fősze-
replője, Török-Illyés Orsolya, a 
filmbeli gyereküket, Brúnót, saját 
kisfiúk, Hajdu Zsiga (Ernelláék 
lányát, Laurát pedig saját lányuk, 
Hajdu Lujza) alakítja. Ahogy már 
arról szó esett, a filmet Hajduék 
lakásában forgatták: a szoba fa-
lán felismerhető a Délibáb plakát-
ja. Önéletrajzi film volna, avagy 
az Off Hollywoodot idéző művészi 
ars poetica? Farkasék a művész-
házaspár alteregói? A fenti „inter-
textuális” körülményeken kívül 
erre nem utal semmi – hacsak any-

nyi nem, amennyi az író-rendező, 
valamint a történet alakításába 
és rendezésébe a próbafolyamat 
során a szokásosnál erőteljeseb-
ben belefolyó színészek saját élet-
tapasztalatából belekerül a film 
anyagába. Ez viszont túl általános 
„művészetpszichologizálás” ah-
hoz, hogy bármiféle „művész(et)-
lélektani” jelentést indokolna. Az 
Ernelláék Farkaséknál nem Hajdu 
Szabolcsról, még csak nem is a 
művészházasság, a művészlét, az 
alkotás lélektanáról szól, hanem 
jóval általánosabb és mindenna-
pibb élethelyzetekről.

E riasztóan közhelyesen hang-
zó megállapítás – amely, ahogy 
ez a közhelyeknél „közhelyesen” 
lenni szokott, igaz – úgy telítődik 
átélhető és hiteles tartalommal, 
hogy a film lélektanilag rend-
kívül összetett és mélyértelmű 
helyzeteket halmoz egymásra, 
ám ahogy ezeket felveti, mindjárt 
ki is tér az elől, hogy belőlük va-
lamiféle súlyos pszichológiai je-
lentést olvasson a szereplők – és 
a nézők – fejére. A lélektani analí-
zis elutasítása a film legfontosabb 
„nem”-je, amelyet a társadalmi és 
önéletrajzi kontextus „nem”-jei 
támogatnak. Ez válik az Ernelláék 
Farkaséknál meghatározó művészi 
szervező elvévé, ez variálódik a 
leggazdagabban a film során.

Lássuk tehát azokat a szitu-
ációkat, amelyek felvetik a drá-
mai fordulatok, s az ebből fakadó 
(pszichologizáló) következtetések 
lehetőségét, ám mégsem lépnek 
ki a mindennapok realizmusából, 
nem válnak súlyos motívummá, 
metaforikus képpé, önmagán túl-
mutató jelentőségű eseménnyé! 
Lehetnének azok, s bizonyos mér-
tékben azok is, ám Hajdu művé-
szi szándéka, s ehhez pontosan 
illeszkedő realista stílusa szerint 
mégsem megy ez a poétikai fo-
lyamat végbe, hanem elakad va-
lahol útközben, csakúgy, mint a 
férj tétova szakítása feleségével 
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vagy a testvérek közötti őszinte 
beszélgetés. S ebben a „nem”-ben 
vagy „mégsem”-ben koncentrá-
lódik a film alapvető sajátossága: 
egy igen általános, egyszerű, hét-
köznapi élethelyzetbe pillantunk 
bele, amely ugyanakkor mégis-
csak érdekes, fontos, tanulságos 
lesz számunkra.

Idézzük fel a gyerekek és rajtuk 
keresztül a szülők lelkivilágát, ma-
gatartását motiváló drámai helyze-
teket! A lakásból eltűnik egy pénz-
zel teli boríték. A gyanú szükség-
szerűen a vendégekre, Ernelláékra 
terelődik, s ez az amúgy is feszült 
helyzetet végképp kínossá fo-
kozza. Farkas mellett most már a 
testvérével szemben együttérzőbb 
Eszter is zavarban jön, ráadásul ő 
fedezi fel az eltűnt borítékot. S va-
lóban, Ernelláék lánya a tettes, ám 
miután mindez kiderül, a szerep-
lők gyorsan napirendre térnek a 
történtek felett – ahogy a történet 
írója és rendezője sem tulajdonít a 
továbbiakban nagyobb súlyt neki. 
Még drámaibb szituáció Farkasék 
kisfiának eltűnése a lakásból, ami-
kor kettesben marad az apjával. 
Lélektani aspektusa is jóval súlyo-
sabb, hiszen Farkas korábban be-
vallotta, idegesíti liberálisan nevelt 
(szerinte neveletlen) gyereke. Most 
viszont nincs sehol, már a rendőr-
séget készülnek hívni – aztán elő-
kerül a konyhaszekrényből, s ezzel 
a drámai epizód amilyen váratla-
nul (életszerűen) kialakult, olyan 
váratlanul (életszerűen) oldódik 
meg. Mindezek a két házaspárban, 
házasságuk válságában lezajlódó 
drámai fordulatokra rímelnek, il-
letve azok „drámaiságát” és „for-
dulatosságát” vonják vissza, s te-
szik hétköznapivá, ismerőssé. 

Hasonló mondható el a film 
dramaturgiai szerkesztésmódjá-
ról és metaforikus helyzeteiről. 
A nyitójelenetben egy másik párt 
látunk Farkaséknél: vacsora-
vendégek, épp indulnak, a férfi 
merevrészeg, a nő rutinosan támo-

gatja. Ezután érkeznek meg várat-
lanul Ernelláék. Kamasz lányuk 
később egy izgalmas esemény 
kapcsán igen hevesen ragadja meg 
Farkas kezét, s ecseteli neki a kü-
lönös élményt, ami ha egy lehet-
séges pedofil vonzalomra (a sze-
replő személyek tekintetében akár 
incesztusra) nem utal is, Farkasék 
házasságának törékenységét, a férj 
„meghódíthatóságát” – ahogy ezt 
felesége később száraz logikával 
levezeti – elég egyértelműen expo-
nálja. Metaforikus szituációkat, il-
letve a metaforikus képzetek visz-
szavonását, vagyis újabb nem-va-
riációkat a film végén látunk. A két 
gyerek előadást rendez a szülők-
nek, akikre maszkot adnak. A kö-
zönség viseli tehát a maszkot, míg 
az előadás igen közvetlen, gyer-
mekien egyszerű és szókimondó. 
Ráadásul az ismerős lakásban fur-
csa idegenként üldögélő maszkos 
alakok vizuális kifejezőereje igen 
hatásos. De mielőtt elragadtatnánk 
magunkat valamiféle absztrakt-
metaforikus értelmezés felé, az 
epizód már véget is ér, a maszkok 
lekerülnek, vége az előadásnak. 
A zárójelenet még egyszerűbben, 
még koherensebben nyújtja a me-
taforikus befejezés lehetőségét, il-
letve annak hiányát. A két házas-
pár közös vacsorához készülődik, 
mindenki külön-külön öltözkö-
dik, sminkel, rendezi vonásait. A 
háziasszony terít, közben zenét 
hallgat. Valami volt, valami lesz; 
valami megtörtént, valami történ-
ni fog. Mindezt tekinthetjük az 
élet metaforájának – de legalább 
annyira egy vacsora előkészületé-
nek. Leginkább azonban egyiknek 
sem, amennyiben az egyik felülír-
ja a másikat. S ami a legfontosabb: 
nem tudni, mi ír felül mit.

S hogy mi volna az az összetett, 
objektív-társadalmi és személyes-
szerzői motívumokat sem nélkü-
löző lélektani jelentés, amelynek 
analízisét a film elutasítja, ám ame-
lyet ugyanakkor a történet szem-

114 figyelő 



léletesen körberajzol, a szereplők 
pedig körbejárnak, nos azt így 
kimondani megint csak kínosan 
közhelyes – miközben a minden-
napok világának legáltalánosabb, 
ugyanakkor legismerősebb élet-
helyzetéről van szó. Mondhatni, 
rólunk… A házaspári kapcsolatba 
szinte észrevétlenül beszivárgó 
elhidegülésről, idegenségérzet-
ről, csalódásról, tehetetlenségről; s 
ugyanerről a még inkább kimond-
hatatlan és bevallhatatlan érzésről 
a gyerekekkel szemben. De leg-
főképp mindennek tagolatlan fo-
lyamatáról, amelyből legtöbbször 
nem látunk ki, avagy nem látunk 

bele; nem vesszük észre, mikor és 
hogyan alakul ilyenné, ilyen meg-
foghatatlan masszaszerűvé, amit 
se lenyelni, se kiköpni nem tu-
dunk; olyasvalamivé, ami egyszer 
csak előáll, ami nyomasztóan és 
súlyosan van. Erről szól, ha szabad 
ezt így egyszerűen kimondanom, 
az Ernelláék Farkaséknál – de a film 
legnagyobb érdeme talán éppen az 
egyszerű, jobban mondva az egy-
szerűnek tűnő (ki)jelentések, érzé-
sek, élethelyzetek, tapasztalatok, 
gondolatok felszabadító és szem-
besítő erejében rejlik. (Forgalmazó: 
Big Band Media, 2016)

Gelencsér Gábor
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ten és Marburgban végezte. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
Rendszeres Teológia Tanszékének tanára.

Dani Eszter  – diplomáit a Debreceni Református Teológiai Akadémi-
án, a michigeni Grand Rapids Egyetemen és a SOTE Mentálhigiénés 
Intézetében szerezte. 1993–2002 között missziói lelkészi szolgálatot 
teljesített Kárpátalján, Munkács, Beregrákos és Kajdanó gyülekeze-
tekben Gulácsy Lajos püspök vezetése mellett. 2002–2010 között a 
gazdagréti, 2010–2012 között a rákoskeresztúri új református gyüle-
kezetek beosztott és missziói lelkésze. 2012-től a Magyarországi Re-
formátus Egyház missziói irodájának vezetője. 2015-től a Budapest-
Németajkú Református Egyházközség helyettes lelkésze. 

Hartmann Gergely – építész. 2012-ben diplomázott a Budapesti Műsza-
ki Egyetem Építészmérnöki Karán, jelenleg a Palatium Stúdió munka-
társa. Elsősorban műemléki környezethez kapcsolódó, valamint bel-
sőépítészeti tervezési feladatokban vesz részt. Érdeklődési területe a 
20. század építészettörténete, valamint a templomépítészet kérdései.

Hidas Zoltán – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Inté-
zetének vezetője.

Jitianu, Liviu Nicolae − egyetemi tanár, katolikus pap. Tanulmánya-
it Gyulafehérváron, majd Németországban végezte, ahol 2006-ban 
doktori fokozatot szerzett (Christologische Symphonie von Mensch und 
Kosmos. Grundzüge einer neupatristischen orthodoxen Theologie im Werk 
von Dumitru Stăniloae). Jelenleg a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem Római Katolikus Teológia Karának dogmatika taná-
ra. Több kutatási központ munkatársa (Ökumenikus és vallások kö-
zötti dialógus, Bioetika, Katolikus Teológusok Európai Társasága). 
Kutatási területei: egyház és társadalom, keresztény antropológia, 
vallásfilozófiai kérdések, krisztológia.

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



a regula ösvényén

Úgyis mindenhol egy Úrnak szolgálunk

A Regula a 61., az idegen szer-
zetesek felvételéről szóló fejezetében találjuk a címben olvasható 
mondatot. Eljátszottam a gondolattal: mi a helyzet, ha az a távoli 
tartomány, ahonnan jön az idegen szerzetes, akiről a Regula szól, 
más felekezetű, mint a monostor, ahol az ő befogadásán gondol-
koznak. Miket ajánl Szent Benedek a figyelmünkbe a befogadás 
előtt?

Egészséges távolságtartás

Az idegen a Bibliában gyanús, különösen, ha foglalkozására néz-
ve kánaáni isten. Az idegen isten az, akivel nincs közös múlt. 
Aki nem hozott ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Aki 
paráznaságra, pogány áldozati lakomákra biztat, és végső soron 
elszakít Izrael szabadító Istenétől. Akihez – mivel nem büntetett 
meg a pusztában hűtlenségünkért – nem társulnak kellemetlen 
emlékek. Van a tiszta lap és a szép ígéretek, amik el is feledtetik, 
hogy a közös múlt Istennel a Teremtés és a Szabadítás alapjain 
nyugszik. Egy párkapcsolati párhuzammal élve: olyan ez, mint 
amikor megjelenik egy harmadik fél a kapcsolatban. Valaki, aki 
szép, helyes, aki nem hagyja maga után vizesen a fürdőszobát 



(legalább is még nem láttam), aki nem horkol (még nem hallot-
tam), akinek nincs kellemetlen anyja, akit Húsvétkor és Kará-
csonykor meg kellene látogatni (hiszen még sosem voltam ott). 
Igaz, nem is éltem át vele semmi olyasmit, amire alapozni lehet-
ne a kapcsolatunkat, mindössze tett rám egy felületes, de jó be-
nyomást. Nem véletlen óv a Biblia az idegentől, ha az isten. 

Ha viszont ember, akkor más a helyzet. A jövevény – miként 
Szent Benedeknél az idegen szerzetes – bekerülhet a közösség-
be. Menjünk hát hozzá kicsit közelebb! Minden új dologgal való 
szembesülés önmagammal is szembesít. Hogyan reagálok egy új 
ízre. Egy új zenére, egy divatos író sikerkönyvére. Ahogyan a 
másikat nézem, az rólam is szól. Buberi kategóriákban gondol-
kodva: el tudok-e jutni Én–Te viszonyra a másikkal, vagy meg-
maradok a külső elemző Én–Az szintjén?

Gyanús terület a világ. Még az útra küldött testvéreknek 
sem szabad elmondani, amit kinn láttak vagy hallottak, mert az 
legtöbbször romboló. Erre itt egy idegen, aki ott élt, kinn a mi 
biztonságos világunkból. A találkozás mindenképpen az Én-Az 
szinten kezdődik. Balatonfüreden kirándulva találkoztam az er-
dőben egy borjúnyi kutyával. Szibériai medvefaló, pliocén ma-
mutterelő, valami ilyesmi, a gazdájától jó ötven méter távolságra. 
Amikor meglátott, felcsillant a szeme. Látszott, azon gondolko-
dik, az ebédje vagy a játszópajtása legyek. Az idegennek ez az 
elemzése még az Én–Az viszony. A Te, írja Buber, kegyelem által 
találkozik velem. 

Nézzük meg először, mennyire idegen az a szerzetes, aki a 
távoli, más felekezetű tartományból jön! Annyira azért nem az, 
mint a fentebb említett idegen istenek. A Regula nem is a Vulga-
ta alienus szavát használja rá, ami az idegen istenek latin megne-
vezése, hanem a peregrinust. Tehát monachus peregrinus és nem 
deus alienus. Az alienus: más, akihez nem kell közünk legyen. A 
peregrinus: máshonnan jövő, aki testvérünkké lehet.
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Imádságos óvatosság

A monachus peregrinus tehát a testvérünkké lehet, de ne feledjük 
a Regula bölcs megfontoltságát: már a vendéggel kapcsolatban 
is megjegyzi Szent Benedek, hogy először imádkozzanak vele, 
s utána váltsanak békecsókot. Az imádság tehát mint a legel-
ső, legfontosabb dolog jelenik meg, amit az újonnan érkezővel 
együtt tenni kell. A szüntelen imádkozzatok parancsa alól a vendég 
érkezése nem mentesít, hanem átformálja az imádságot. 

A közös imádság: a közös ismerősnek, Istennek a keresése. 
Akivel mindketten kapcsolatban vagyunk, akin keresztül a má-
sik Az-ból Te-vé tud válni. Az Iliász hatodik énekében Glaukosz 
és Diomédész, mielőtt a társadalmi elvárásoknak megfelelően 
lemészárolnák egymást, beszélgetnek egy kicsit. Ekkor derül ki, 
hogy felmenőik jó viszonyt ápoltak egymással. Diomédész így 
örvendezik:

Régi barátom vagy hát így, révén az apáknak:
mert hős Bellerophontészt egykor az isteni Oineusz
húsz napon át vendégül látta a háza ölében;
s tisztelték egymást gyönyörű vendég-adománnyal.

És innentől Glaukoszék lemondanak arról, hogy egymás el-
len harcoljanak:

Rajta, cseréljünk hát fegyvert; lássák ezek is, hogy
ősi barátoknak valljuk dicsekedve magunkat.
Így szóltak ketten, s lovaikról földre szökelltek,
és a baráti szövetséget kézrázva kötötték.
(Devecseri Gábor fordítása)

This is the beginning of a beutiful friendship, mondják azóta is 
balkánszerte. A közös felmenőket a távoli, más felekezetű tarto-
mányból érkező szerzetesnél a közös keresztség, a Szentírás, az 
apostolok tanítása és hitvallása, néhány kedves, közös szent, pél-
dául Ágoston jelenti. Bárcsak észre vennénk, hogy a szerzetesség 
intézménye maga is ilyen: minden nagyobb egyházszakadás előt-
ti, közös kincs. Végső soron mindezeknek a forrása Isten, akihez 
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imádkozunk. Megjegyzendő, hogy a görög εὔχομαι ige, amivel 
ősi barátnak vallják magukat dicsekedve a hősök, azt is jelenti: 
imádkozni. Akkor tudok imádkozni, különösen a messziről érke-
zett testvérrel együtt, ha tisztában vagyok azzal, kiknek köszönhe-
tem, hogy itt vagyok, s hogy kincseim másokkal közösek.

A befogadandó, más felekezetű messzi tartományból érkező 
szerzetesnél tehát az első kérdés, hogy tudunk-e együtt imád-
kozni. Elmondja-e az Úrtól tanult imádságot? Hajlandó-e velem 
bibliai szövegekkel imádkozni, zsoltárokkal, Zakariás vagy Szűz 
Mária hálaénekével, ó- és újtestamentumi kantikumokkal? Ha 
igen, akkor már van egy közös imakönyvünk, a Szentírás, ami-
ből Isten ó- és újszövetségi választott népe is imádkozik. Szűri ez 
a módszer a vendéget és a távolról jövő szerzetest, és szűr engem 
is – én hogyan imádkozom? Felfedezem-e, hogy a Mi Atyánk kö-
zösségi ima, többes szám első személyben írva? Keresem-e, hogy 
a magányos Én Atyám kezdetű, nem létező imádság helyett a Jé-
zustól tanult Mi Atyánkot mondjam, együtt azzal, akit majd Ő 
küld? Az első szűrő tehát az imádság.

Egy Úr

Az Úrtól tanult imádság átvezet a második szűrőhöz. Én dön-
töm-e el, ki a befogadható, ki a testvér, vagy van fölöttem egy 
Úr, aki utat mutat ebben? A Szentírás lapjain bőven találkozunk 
olyan helyzetekkel, amikor Isten segítsége mutatta meg, ki a 
testvér. Gamáliel higgadtsága nekünk is jól jöhet. Péter apostol 
a Lélek felszólítására a körülmetéletleneket is testvérként keze-
li. Ananiás ugyancsak a Lélek indíttatására keresi fel a még vak 
Sault. Mindegyiküknek frater peregrinus, messze lévő testvér 
volt az, akit közelükbe hozott az Úr. Talán voltak is akkoriban 
ilyen mondások: Messze van, mint a keresztények a Nagytanácstól, 
vagy: Távoli, mint Szent Péter és a körülmetéletlenek, esetleg: Hosszú 
az út, mint Saulnak Ananiásig. Aztán a távoliból, a peregrinusból 
frater peregrinus lett, aki bizonyos dolgokban távoli, peregrinus, a 
lényegben azonban testvér, frater.
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Sokat elmond a másikról és magamról is, hogy így tekintek-e 
kettőnkre: egy Úrnak szolgálunk. Sokat elmond egy monostorról, 
egy közösségről, egy felekezetről, egy országról, hogy magát és 
a másikat ugyanannak az Úrnak a szolgájaként értelmezi-e. Az 
enyémből zárok ki mást, és oda fogadok be az én kegyelmemből, 
vagy az Úr intézőjeként mérlegelem, kit és hogyan fogadjak be 
az Ő házába?

Urunk maga könyörgött egységünkért a főpapi imában. A 
Zsidókhoz írt levél szerint Krisztus örökké él, hogy közbenjárjon 
értünk. Ha az Úr imádkozik az egységért és értünk, akkor ne-
künk, szolgáknak is ez a dolgunk: imádkozni az egységért, ben-
ne a magam és a másik helyéért.

Szolgálat

Egy keleti tanítás szerint az ember alapmagatartása a szolgálat. 
A lelki élet ezt az alapmagatartást vezeti jó irányba: különben 
az ember Isten helyett a pénzt, a munkahelyét, a kiskertjét, a 
macskáját, a szobanövényeit stb. szolgálja. Az Úr Jézus is arra 
biztat minket, hogy ha mindent megtettünk, amit parancsoltak 
nekünk, mondjuk magunkat haszontalan szolgáknak. Lehetek 
okos szolga, akit a megérkező Úr munkában talál, és a többi fölé 
rendel, hogy idejében kiadjam élelmüket. És lehetek gonosz szol-
ga, aki úgy gondolja, késik az Úr, és basáskodik a szolgatársa-
in. Az ilyen szolgát az Ura kettévágatja, az okos szolgából pedig 
barát lesz, mert Krisztus tudtul ad neki mindent, amit az Atyá-
tól hallott. Szolgából tehát nem úr, hanem az Úr barátja lehetek. 
A másik pedig peregrinusból szolgatárs, barát – itt fordulhat át 
az Én–Az viszony analitikus méregetése az Istenben gyökerező 
Én–Te viszonyba. Meglátom-e ezt a lehetőséget kettőnk kapcso-
latában? Meglátom-e, hogy kettőnk kapcsolata nemcsak a pereg-
rinustól függ, hanem attól is, hogy én milyen kapcsolatban va-
gyok az Úrral? 

120 a regula ösvényén 



Türelem

Áldott emlékű lelkipásztorom, dr. Imre Ernő kiválóan tudott 
hollandul. Egyszer a kezébe került egy nyelvkönyv, amely gyors 
és könnyű hollandtanulást ígért. Ernő bácsi megcsóválta a fejét: 
sem gyorsan, sem könnyen nem megy. Ilyen a bencés élet is. A 
jelentkezőnek nem szabad könnyen megengedni a belépést; az 
ajtó, amin belépni készül, szűk és szoros. A döntések sem elkap-
kodottak, hanem a fontos dolgokban esetenként hosszadalmas 
konzultáció előzi meg őket. Az ilyen élet lelki élet, s az ilyen be-
fogadás úgy viszonyul a híg spiritualitáshoz, a hamar egymás 
keblére boruláshoz, mint – szakácsként szólva – az órákon át 
főzött bográcsgulyás a zacskós leveshez, vagy – nyelvtanárként 
szólva – a mennyibe kerül egy pohár bor példamondat felolvasása a 
társalgási zsebkönyvből A pármai kolostor eredetiben történő él-
vezéséhez. Az idegen befogadásával kapcsolatos eljárás megfon-
tolt, alapos, időigényes, cserébe viszont Krisztusnak magának a 
befogadását élhetjük át. A messziről jövő szerzetest nem azon-
nal, hanem olyan hosszú idejű vendégeskedés után lehet befo-
gadni, amely alatt megismerhették szokásait. Ahogy nem java-
solt egy randi után az anyakönyvvezetőhöz és a paphoz menni, 
úgy szintén nem szerencsés egy hangulatos monostori nap után 
szerzetesnek jelentkezni, és a monostor részéről ilyen kérést elfo-
gadni. Lin Jü-tang írja, hogy egy napra mindenki szívesen lenne 
szerzetes, és húzna a harangot, de egy életen keresztül… Együtt 
kell élni egy darabig az érdeklődővel, a jelölttel, hogy az erre 
való készségről meggyőződjünk. Arról, hogy a távolság idegen-
séget is jelent-e, tehát a másik alienus, vagy pedig arról van szó, 
hogy peregrinus, mert a különbségek áthidalhatók. Ilyen együtt-
élés valósulhat meg az egyének szintjén a monostorokban és az 
ökumenikusan nyitott közösségekben (pl. Chemin Neuf, Bárka), 
a felekezetek szintjén pedig a közös tanúságtételben: a szeretet-
szolgálatban, a misszió bizonyos helyein (pl. börtönmisszió, ka-
tonai lelkészség). 

Ilyen szűrőkön át kell tehát eljutnia egy távolból érkező test-
vérnek a közösségvállalásig. Ez az egyén útja, és ez a felekezetek 
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útja is. Az egészséges távolságtartásból imádságos óvatosságra 
jutva, felismerve a fölöttünk lévő Urat és szolga-mivoltunkat, tü-
relmesen várni, míg Te-t tudunk a másiknak mondani Az helyett 
– és míg az ő szájából is ezt halljuk.

Eljátszottam a gondolattal, hogy a távoli tartomány, ahonnan 
jön az idegen szerzetes, akiről a Regula szól, más felekezetű, mint 
a monostor, ahol az ő befogadásán gondolkoznak. Eljátszottam, 
aztán 2010-ben útnak indultam. Imádsággal, türelmesen várom 
más testvérek és a felekezetek útját. Uram erre tanított. Találkoz-
nunk kell, ha egy Úrnak szolgálunk!

Toókos Péter János

122 a regula ösvényén 



NAPLÓ

Az ünnepet Szent Márton-hét rendezvénysorozattal készítet-
tük elő november 7-től diákjainkkal, amelynek a tematikája a 
gyermekszegénység volt („…és megtalálták a jászolban fekvő 
gyermeket…” mottóval). Az első napon kerekasztal-beszélge-
tésre került sor, ahol Horgas Péter rendező–díszlettervező (a 
Nemzeti Minimum ötletgazdája), Hajdú Krisztina (a Máltai 
Szeretetszolgálat Gyerekesély koordinátora) és Husz Ildikó 
(az MTA TK Gyerekesély tudományos főmunkatársa) vettek 
részt. A beszélgetést Gérecz Imre magiszter atya vezette (szo-
ciológus). Ezt másnap szimulációs közösségi játékok követ-
ték, majd az Iszka utazása című filmet tekintettük meg (rende-
ző: Bollók Csaba). Az ünnepet megelőző délután bolhapiacon 
kezdődött meg a gyűjtés, amelynek bevételéből a magyar-
országi gyermekszegénységben élőket az IGAZGYÖNGY 
ALAPÍTVÁNY-on keresztül támogattuk. A berettyóújfalusi 
alapítvány az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségé-
ben segíti a gyerekek tanulását, beilleszkedését. Az eseményt 
beszélgetések követték az Igazgyöngy Alapítvány munkatár-
saival. L. Ritók Nórával, Lisztes Ferenccel és Veress Tamással, 
másnap pedig Christoph Schönborn bécsi érsekkel. 

Szent Márton ünnepén, 11-én a bazilikában a bencés közösséggel 
együtt ünnepeltek a bencés nővérek, az oblátusok, valamint 
számos szerzetesrend képviselője, többek között Fazakas Z. 
Márton premontrei apát és Dékány Sixtus ciszterci prézes 
apát. Jelen volt Császár István, a Szombathelyi Egyházme-
gye kormányzója, a közélet képviselői, valamint mindazok, 
akik a jubileumi év során együttműködtek a magyar bencés 
közösséggel. Asztrik főapát úr köszöntötte Christoph Schön-
born bíborost, bécsi érseket, az osztrák püspöki konferencia 



elnökét, a szentmise főcelebránsát. Reményét fejezte ki, hogy 
a Szent Márton napján záruló jubileumi év nem marad jámbor 
emlék, hanem erőt és ösztönzést ad a jövő közösségének építéséhez. 
Ahogy Sulpicius Severus zarándoklatra indult, hogy megismerje 
Mártont, úgy idén a bencés közösség is zarándoklatra hívta tagjait, 
munkatársait, a rájuk bízott diákokat és híveket, hogy együtt ismer-
jük meg Márton életszentségét – mondta főapát úr. Szentbeszé-
dében Schönborn bíboros Szent Márton életéből idézett fel 
egy történetet. Márton jelenést látott: illúzió lenne, talán maga az 
ördög? Ezért kérte: mutasd meg sebeid! Erre eltűnt a jelenés. Már-
ton tudta: ő Jézust mint a megfeszített üdvözítőt ismeri, neki pedig 
sebei vannak. E sebek segítenek nekünk is felismerni Krisztust. Ha 
meg akarjuk találni őt, a sebeket kell keresnünk. Látnunk kell az 
emberek sebeit, ha meg akarjuk találni Krisztust, és ahhoz, hogy lás-
suk, meg kell nyitnunk a szemünket és a szívünket egyaránt. Ám a 
nyitott szem és szív annak adatik meg, aki bensőséges kapcsolatban 
van Jézussal. Ha őt szeretni tudjuk, a szegényeket is tudjuk majd 
szeretni. Akkor tudjuk Márton szellemében egymást szolgálni, ha 
mi is meg merjük mutatni egymásnak sebeinket. Nincsen seb nél-
küli ember. A mártoni mondat, „Mutasd meg sebeidet!”, hozzánk is 
szól – hangsúlyozta Christoph Schönborn. A szentmise után 
a Díszteremben felidéztük az elmúlt Szent Márton-év prog-
ramjait. Több ízben szerveztek zarándoklatokat, kiállításokat, 
naponta ételt osztottak a rászorulóknak – mondta főapát úr.  
Három hónapig Pannonhalmán volt látható az Ernst-kódex. 
A 12. századi kézirat 1934 óta a Magyar Nemzeti Könyvtár 
féltett kincse – emelte ki Szovák Kornél, az MTA doktora, 
egyetemi docens, aki egyúttal a hasonmás kiadás megje-
lentetésének a kezdeményezője volt. Dejcsics Konrád atya, 
kulturális igazgató elmondta: másfél év munka után tavasz-
ra készült el a fakszimile kiadás 300 példányban. Emellé 
pedig megjelent egy tanulmánykötet is, amely a kódex le-
gendáinak irodalomtörténeti elhelyezését, filológiai leírá-
sát foglalja össze. Fontos kiadványa az apátságnak a Szent 
Márton és Pannónia című kiállítás anyagának angol nyelvű 
változata is, amely több témakörbe rendezve mutatja meg 
a régészek által feltárt műkincseket. A Szent Márton-év cél-
ja az volt, hogy a 4. századi szerzetes püspök alakját köze-
lebb hozza a 21. század emberéhez – hangzott el a pannon-
halmi záró programon. Az évértékelést követően Dejcsics 
Konrád atya, Déri Balázs egyetemi tanár (az ELTE BTK Latin 
Tanszékének tanszékvezetője), valamint Szovák Kornél (az 
MTA–ELTE–PPKE Ókortudományi Kutatócsoport vezető-
je) mutatta be az Ernst-kódex fakszimile kiadását és a hoz-
zá kapcsolódó tanulmánykötetet, amely a Pannonhalmi Ben-
cés Főapátság, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint az 
ELTE BTK együttműködésének eredményeképpen valósult 
meg. Ezután Perendy László piarista szerzetes (a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékve-
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zető egyetemi tanára) a Szent Márton és Pannónia című kiál-
lítás Tóth Endre, Vida Tivadar, valamint Takács Imre által 
szerkesztett angol nyelvű katalógusát ismertette. Befejezésül 
Dejcsics Konrád Nolai Paulinus Sulpicius Severusnak (Szent 
Márton életrajzírójának) írt sorai megvalósulását kívánta a 
Szent Márton-év lezárulásán túl: „Öltöztessen minket is a bá-
rány a visszafizetés napján saját gyapjának ruhájába. Amidőn azt, 
ami bennünk halandó, beborítja saját halhatatlanságával.” Az ün-
nepséget Kruppa Bálint hegedűművész rövid előadása zárta. 
A diákok számára a nap a Tóth Viktor Tercett koncertjével 
fejeződött be. Másnap került sor a Szent Márton Kosárlabda-
kupára a tornacsarnokban. Az ünnephez kapcsolódóan a kö-
vetkező napokban a díszteremben kétszer is előadta Jordán 
Tamás A kút című darabját a szombathelyi Weöres Sándor 
Színház a szerző rendezésével és szereplésével. 

A Gimnázium tetőtéri Galériájában 17-én Szalay Ágnes művé-
szettörténész nyította meg Kelemen Benő Benjámin grafi-
kusművész kiállítását Bizonyos foltok… címmel.

Tizenhatodik alkalommal rendezte meg 18-án a Pannonhalmi 
Főapátság Szent Márton ünnepét kiemelt vendégei, szpon-
zorai számára. A rendezvény ünnepélyes lezárása volt a ju-
bileumi Szent Márton-évnek, amelynek programjai a közös-
ségépítésről, a kulturális párbeszédről szóltak – emlékezett 
vissza Asztrik főapát úr: Márton háromszor született meg szá-
munkra. Egyszer 1700 évvel ezelőtt Pannóniában. Aztán a 10. szá-
zad végén, amikor Mártont választotta István király 996-ban az 
ország első bencés apátsága, Pannonhalma védőszentjének. Har-
madszor idén, amikor Márton életét újra olvastuk, lelkét faggat-
tuk és cselekedeteit követtük. Gáncs Péter evangélikus püspök 
úgy látta: az emlékév arra inspirált minket, hogy keressünk 
kapcsolódási pontokat. Az összekötő kapocs pedig nem más, 
mint az irgalmasság, az irgalmas szív – mondta köszöntőjé-
ben. Azért élhetünk, mert Isten irgalmas hozzánk, s ezért élhet min-
denki más is – emlékeztetett. Ezután hangverseny következett, 
amelyen barokk versenyművek csendültek fel (Bach, Vivaldi, 
Handel) az Anima Musicae Kamarazenekar előadásában Rolla 
János vezetésével, közreműködött Kiss Zsolt orgonaművész 
(a Pannonhalmi Bazilika karnagya) és Tóth László trombita-
művész. Az ünnepi hangversenyt követően adták át a Szent 
Márton-díjat. A rangos elismerést a Pannonhalmi Főapátság, 
a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Mé-
nesbirtok alapította, hogy hozzájáruljon nemzeti örökségünk és 
kulturális értékeink minél jobb megismertetéséhez, kihasználja és 
egyben megőrizze a Pannon térség egyedülálló kulturális és ide-
genforgalmi adottságait és jutalmazza az ezeket a célokat legjobban 
szolgáló kimagasló emberi teljesítményt. A díjat ezúttal Tardy 
László énektanár, karvezető, a Budavári Nagyboldogasszony 
(közismert nevén Mátyás) templom kántor-karnagya vehet-
te át. A díjazott azért is köszönetet mondott Istennek, mert 
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nagyon sokszor nem kapta meg azt, amit szeretett volna, s a 
zenei pályán tartotta. A sok-sok kegyelem, ajándék, szépség mel-
lett azt is meg kell köszönnöm a jó Istennek, amit nem kaptam meg. 
Utólag boldog vagyok, hogy így történt – mondta. Az ünnepség 
hagyományos újbor-áldással és vacsorával ért véget.

Ugyanezen a napon este a Díszteremben Fazekas Gergely ze-
netörténész, a Zeneakadémia docense tartott előadást Zene-
történet és prüdéria címmel. Az előadás arra kívánt rámutatni, 
hogy számos közismert mű a magyar zenei köztudatba nem 
egészen azzal a jelentéssel került be, mint ahogyan szerzője 
eredetileg elképzelte.

A Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartozó plébániák hívei 
idén Győrszentivánban rendezték meg a hagyományos Szent 
Erzsébet-ünnepet 19-én, ahol közös szentmise és agapé alkal-
mával a Karitász céljaira gyűjtést is tartottak. Ezen a hétvégén 
Pannonhalmán konferenciára is sor került, amelynek célja, 
hogy Szent Márton hittérítői és élet-példáját megismerve, s 
párhuzamot vonva a mai evangelizációs helyzettel és mód-
szerekkel, bátorságot nyerjünk, hogy nagyobb lelkesedéssel 
folytassuk a mai kor misszióját. A konferencia rendezését a 
magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola végezte 
Hardi Titusz atya, kurzusigazgató vezetésével.

Advent első vasárnapja előtti szombaton, 27-én a monostor ka-
puja előtti feszületnél gyújtottuk meg az első adventi gyer-
tyát. Hortobágyi Cirill perjel atya elmélkedése után a bazili-
kában vettünk részt közösen a Vesperáson. Erre a napra adta 
ki Asztrik főapát úr adventi körlevelét, amelyben idézi Ferenc 
pápát: „Az egyháznak a korszakos változásokkal terhelt időszakban 
az a feladata, hogy erőteljesebben mutassa meg Isten jelenlétének és 
közelségének jeleit.” Tudatosítani akarta: Az egész Advent arról 
szól, hogy Isten érkezik, Isten mindig közel van. Miközben Isten 
tetteit ünnepeljük, azok velünk is megtörténnek, és általuk meg-
gyógyulunk… Félünk, hogy a mi szívünket is eléri a körülöttünk 
tapasztalható ridegség. Az adventi gyertyák nemcsak fényt hoznak 
sötétségünkbe, hanem melegséget is szívünkbe. Isten fénye békét és 
szeretetet teremt, ahol valóban otthonra lelhetek „a hideg tél köze-
pén, az éjszaka felén”. Azt kívánom, hogy az adventi szent idő vi-
gyen közelebb mindnyájunkat a fény, az erő és a békesség forrásá-
hoz, a köztünk emberként megszületett Isten Fiához!

November 30-án került sor Budapesten a Benedictinus Apátsági 
Termékek Boltjában a Pannonhalmi Szemle idei 3. (keresztező-
dések című) számának bemutató estjére. A lapszám szerzői-
vel, Falus Andrással és Tóta Péter Benedekkel a szerkesztők 
beszélgettek.

A Gimnázium Dísztermében december 2-án Tóta Péter Bene-
dek (irodalomtörténész, docens, a PPKE BTK Angol Tanszé-
kének oktatója) tartott előadást Miért szép a falusi kisleány és a 
Márton-hegyi főapát Czuczor Gergely írásaiban? címmel.
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Iskolánk egykori igazgatója, sokak tanára, prefektusa és lelki-ve-
zetője, a győri Szent Mór Bencés Perjelség legfőbb elöljárója, 
alapító perjele, Horváth Dori Tamás atya türelemmel viselt 
betegségében is példát adva, 14-én elhunyt. Kérjük az Urat, 
hogy Tamás atya, aki mindhalálig állhatatosan megmaradt a 
monostorban, és béketűrésével részt vett Krisztus szenvedé-
seiben, most országának is méltó részese lehessen! Temetése 
23-án volt a győri bencés templomban.

Advent idején a vasárnap esti gyertyagyújtásokkal, kézműves 
mesterek segítségével ajándékkészítéssel és az új díszterem-
ben a karácsonyváró közös énekléssel készültek diákjaink 
karácsony ünnepére.

Olofsson Placid bencés atya kérésére december 18-án hálaadó 
szentmisét mutattak be élete száz éve kegyelmeiért Budán. 
Sok százan vettek részt a kora reggel bemutatott liturgián. A 
budai ciszterci Szent Imre-plébánia, ahol Placid atya a hetve-
nes évek elejétől 35 éven át volt kisegítő lelkész, szentmisével 
ünnepelte szeretett papját. A főcelebráns Asztrik főapát úr 
mellett számos pap- és szerzetestestvér koncelebrált, köztük 
Dékány Sixtus, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának apát-
ja. Abban a tudatban gyűltek össze, hogy ez a hálaadó szent-
mise talán a búcsúzás, az elköszönés alkalma. Placid atya ho-
míliája a búcsúzó üzenete volt. Most nem győzök hálát adni a 
Jóistennek, hogy megajándékoz mindennap egy félóra olyan csodá-
latos idővel, amikor nem tudom, itt vagyok-e egyáltalán. Megélhe-
tem az utolsó vacsora megjelenésének csodáját, amikor a szobámban 
az íróasztalomnál misézhetek. Isten olyan csodálatosan szeret, hogy 
mindennap a szívembe jön a szentmisén a szentáldozásban. Testvé-
reim, ez az utolsó kérésem talán: Éljétek meg a szentmise csodáját! 
Sziklaszilárd hittel garantálom, ha ti így vesztek részt a szentmisén, 
erőt merítve a következő hétre, akkor találkozunk az örökkévalóság-
ban. Viszontlátásra otthon – búcsúzott. A szentmise végén Hoff-
mann Tamás polgármester is köszöntötte: Placid atyának az a 
hivatása, hogy erőt adjon. Ez árad szét ma is Újbudán. A Gulág 
Emlékbizottság szervezésében a bencés szerzetes előtt ünnep-
ségsorozattal és kiadványokkal tisztelegtek.

Karácsony másnapján, 26-án Kiss Zsolt orgonaművész (a bazi-
lika karnagya, iskolánk ének-zene tanára) adott orgonahang-
versenyt a pannonhalmi bazilikában. Ugyanezen a napon 
hajnalban São Paulóban a Szent Gellért Apátságban életének 
89. évében elhunyt Iróffy Gábor Zsolt bencés atya, aki 1946-
tól kezdte tanulmányait Rómában, majd 1952-től São Pauló-
ban az általa is alapított monostor Szent Imre Gimnáziumá-
nak tanára, később rektora volt.

Szent János napján (27-én) a bazilikában ige-liturgia keretében 
áldotta meg Főapát úr a környékbeli borgazdák borait, akik 
Isten áldását kérték munkájuk gyümölcsére. Az olvasmány-
hoz fűzött magyarázatában Főapát úr a bor, a munka és a 
hálaadás összekötő erejéről beszélt, amely képes a sokfajta 
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szőlővel dolgozó, sok helyről érkező embert egybefogni. Ezt 
követően a megjelentek a gimnázium ebédlőjében folytatták 
az újborok kóstolását és a beszélgetést.

Csendes szilveszteri lelkigyakorlatos napokat ajánlottunk fel fi-
atalok egy csoportjának, akik a bencés közösséggel együtt ad-
tak hálát az elmúlt évért, és akik az év utolsó napjait csendben 
és imádságban töltötték.

2017. január 6-án délben, Vízkereszt napján a konventmisét az 
azt megelőző vízszenteléssel diákjainkkal együtt ünnepeltük 
a bazilikában. Este a gimnázium Dísztermében Zacher Gá-
bor (orvos, Honvédkórház, Sürgősségi osztály) tartott elő-
adást Mindennapi függőségeink címmel. Szenvedélybetegsége-
inkről beszélt, tabuk nélkül. A függőség mára szerves része 
az életünknek. Ránk talál, körülvesz, nem ereszt. (De mi rejlik 
a háttérben?) Az előadás segített eligazodni függőségeink la-
birintusában.

A gimnázium új Díszteremében 13-án Gelencsér Gábor (ELTE 
BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) filmtörté-
nész beszélgetett Horváth Lili filmrendezővel. A beszélgetést 
megelőzően 11-én láthattuk ugyanitt a fiatal rendezőnő több 
nemzetközi díjat nyert Szerdai gyerek című filmjét, majd 12-én 
a Napszúrás és Uszodai tolvaj című rövidfilmjét.

Maróth Miklós professzor szervezésében 17-én és 18-án a Tou-
louse-i Katolikus Egyetem és az Avicenna Közel-Kelet Kuta-
tások Intézete közreműködésében az iszlám és a keresztény-
ség kapcsolatáról konferenciára került sor a főapátságban 
francia és magyar tudósok előadásával és részvételével.

Ökumenikus vesperást imádkozunk 19-én a Krisztus-hívők egy-
ségéért a bazilikában az iskola diákjaival és tanáraival együtt, 
amelyen Hafenscher Károly evangélikus lelkész, a Magyar 
Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét.

Szent Pál megtérésének ünnepe idén több szempontból is külön-
leges nap volt. Mindenekelőtt azért, mert a szerzetesközös-
ség hagyományosan ezen a napon emlékezik meg arról, hogy 
1212. január 25-én imaszövetséget kötött a magyarországi 
Szent Márton és az itáliai Cassinum hegyén álló két monos-
tor apátja, Oros és Adenulf. Az imaszövetséget többször meg-
erősítették, és ezen a napon a két szerzetesközösség évente 
megemlékezik egymásról az ünnep liturgiájában. A reggeli 
dicséret (Laudes) keretében Kisnémet László felvételét kér-
te a közösségbe. A beöltözés során a Fülöp nevet kapta, és 
megkezdte noviciátusát. Fülöp testvér egyetemistaként tör-
ténelmet és szociológiát tanult. Gérecz Imre magiszter atya 
így buzdította: A tarsusi Pál apostol olyan ember volt, akinek nagy 
utat kellett megtennie Isten Egyházának üldözésétől Krisztus sza-
vának meghallásáig. Olyan igehirdető, aki sokat fáradozott. Olyan 
tanítvány, akit megtérése tett alkalmassá arra, hogy Isten kegyel-
méről hitelesen tehessen tanúságot. Kedves Fülöp testvér! Téged is 
apostolnak hívott meg Isten. Apostolnak, hogy Krisztus pannonhal-
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mi közösségében hallgasd figyelmesen a Mester tanítását. Apostol-
nak, hogy az Eucharisztia asztaláról a te segítségeddel minél többen 
részesüljenek az élet kenyerében. Apostolnak, hogy állandó megté-
résben élj, és így hiteles tanúságot tegyél Isten irgalmáról. A nap 
kirándulással folytatódott, amelynek keretében a közösség 
tagjai meglátogatták a megújulóban lévő majki remeteséget, 
amit Sárossy Péter művészettörténész segítségével tekintet-
tek meg. Február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe is a 
szerzetesi közösségeinkre irányította figyelmünket.

Életének 101. évében január 15-én elhunyt Olofsson Placid atya. 
26-án búcsúztatták a budai Szent Imre templomban. Több 
százan vettek búcsút, és imádkoztak koporsójánál. A plébá-
nia közösségének képviselőjeként Virághalmy Judit emlé-
kezett a száz esztendőt megélt Placid atyára, sok szentim-
re-városi hívő gyóntatójára, eskető papjára, hitet, erőt adó 
tanítójára. Hálát adott a sok szenvedés után is életörömmel 
teli szerzetes személyiségéért, humorral fűszerezett gondola-
taiért. Hálát adunk Istennek, hogy ismerhettük őt. Őt, aki példát 
mutatott nekünk, mivé válhat az ember, ha nem bújik ki a rásza-
bott élethivatás alól. A szentmise kezdetén Asztrik főapát úr 
szólt: A feltámadott Úr szeretetébe ajánljuk Palcid atyát, aki hoz-
zánk tartozott, a miénk volt, de ugyanakkor az ég polgára is volt a 
szentségek és szerzetesi fogadalmai révén. Majd az olvasmányból 
idézett: „Semmi nem szakíthat el Isten szeretetétől”, „ Ha Isten ve-
lünk, ki ellenünk”, „Diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket”. 
A továbbiakban elmondta, hogy ezek az újszövetségi részek 
mint testamentumok kifejezik keresztény küldetésünk lényegét, tel-
jességét, miképpen Placid atya életének titkát is. Ő nem maga kö-
rül forgott, hanem Isten szándékát kívánta megvalósítani. Isten 
egy váltót állított az élete sínpárjára, így a szenvedések közepette 
vigasztalójává vált a körülötte élőknek. Megtapasztalta Isten sze-
retetét, és ezáltal szabaddá vált, képes volt szolgálni az embereket, 
mindenkit. Azért szolgált, hogy rávezesse a híveket, mit jelent Istent 
megtapasztalva élni – a szenvedések közepette is. A szentmise után 
személyes hangú búcsúbeszédek hangzottak el. Az emléke-
zéseket követte a hamvasztás előtti beszentelés szertartása. 
„A halál naponként ott álljon a szemed előtt” – mondja Szent Be-
nedek a Regula 4. fejezetében. Placid atya ennek szellemében 
már korábban megírta, hogy mi szerepeljen gyászjelentésé-
ben, és azt át is adta főapátjának: „Született Rákosszentmihályon 
1916. december 23-án. Középiskoláját a Budapesti Bencés Reálgim-
náziumban végezte. Érettségi után 1933-ban belépett a pannonhal-
mi bencés rendbe. A teológiát Pannonhalmán végezte. Magyar–né-
met bölcseleti tanári diplomáját Pannonhalmán, Münchenben és 
Budapesten szerezte meg. 1940-ben doktorált a budapesti Pázmány 
Péter Egyetemen magyar irodalomból. 1939-ben szentelték pappá 
Szombathelyen. Utána egy évig káplán volt Győrszentivánban, 
majd egy évig tábori lelkész a komáromi és az érsekújvári hadikór-
házban. Ezt követően a soproni, a pápai és a budapesti bencés gim-
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náziumokban tanított. 1946 tavaszán azonban letartóztatták. Előbb 
az Andrássy út 60.-ban, majd a Markó utcai börtönben volt, s végül 
a megszálló szovjet hadsereg budapesti hadbírósága több év kény-
szermunkára ítélte a Szovjetunióban levő politikai foglyok számára 
készült Gulág rabtelepeken. 1955. november 25-én térhetett haza, 
de Pannonhalmán nem kapott lakhatási engedélyt. Édesanyjával élt 
Budapesten. Két éven át fűrészgéppel dolgozott betanított munkás-
ként, majd kórházi mosodavezetőként húsz évig, s mint ilyen ke-
rült nyugdíjba 1977. június 1-jén. Közben természetesen – ahogy 
lehetett – triduumokat, lelkigyakorlatokat tartott sok helyen az or-
szágban, de eljutott Pozsonyba, Kárpátaljára és Csíksomlyóra is. 
Később a budai Szent Imre-templomban kisegítő lelkészként lelki-
pásztorkodott.” Placid atya így vallott életéről: „tudatában va-
gyok annak, hogy egyszerű, átlagos képességű ember vagyok, sem-
miféle különösebb fizikai vagy szellemi tehetségem nincsen. De az 
életem mindig többet kívánt tőlem, mint amire képes voltam”, és 
„a Jóisten mindig mellettem állt, s nemegyszer csodálatosan se-
gített”. Placid atya sok kitüntetést kapott, legutóbb Magyar 
Becsület Rendet páratlanul hosszú és példaadó életútja elis-
meréseként, és azért a „reményt adó derűért”, amellyel meg-
élte élethivatását a legembertelenebb körülmények között is. 
Február 3-án a Pannonhalmi Bazilikában a temetési szent-
mise keretében Pintér Ambrus atya szólt az evangéliumhoz 
kapcsolódva. Párhuzamot vont az agg Simeon és Placid atya 
élete között. Azt a képet idézte a hívők elé, amikor a hajlott 
hátú Simeon elindult a templomba. Mit láttak a jeruzsálemiek? Si-
meon most másként ment, de ezt a jeruzsálemiek aligha látták. A 
templom fiatal papi tisztségviselői, akik a törvény szerinti szertar-
tást végezték, talán észre sem vették a fiatal párt a gyerekkel. Si-
meonban is csak egy embert láttak, akinek múltja van, jövője alig. 
Nem értették, hogy a jövő felé megy, és a jövő megtalálását a gaz-
dag múltja teszi lehetővé. Fontos a jelent nézni, de ezt akkor tudjuk 
komolyan venni, ha komoly múlt és Isten végtelen jövője veszi azt 
közre. Tudjuk-e mi így nézni a jelent? Placid atya már régóta a leg-
idősebb rendtársunk volt, az az ember, aki mögött már fiatalon is 
gazdag múlt állt, és egyre gazdagodó élete a jövőre mutatott. Teljes 
személyiségében Isten jövője felé mutatott… Akkor emberi szemmel 
nézve véget ért az élete. De ő Isten kezében tudta magát, és ezért tu-
dott reményt adni a kétségbeesett embereknek, évtizedeken át tudta 
erősíteni őket a hitben. Véget ért az emberi múlt, elkezdődött Placid 
atya örök élete Isten végtelen jövőjében. Isten mindenkinek végtelen 
jövőt szán, ebből legyenek gazdagok a jelen napjai. Asztrik főapát 
úr búcsúbeszédében Placid atya évszázadot átfogó, tanúság-
tevő életéért adott hálát: Sokat kell megköszönnünk – azt a ke-
gyelmet, hogy Placid atyának nemcsak a hit ajándéka adatott meg, 
hanem az is, hogy szenvedjen Krisztusért. Ez a szenvedés nem ha-
ladta meg erejét, mert mellette állt Isten. Ennek a gazdag életnek az 
ajándékai: a papságból fakadó szolgálat, a bölcs tanítás, a lelkiisme-
retesség, a szó meggyőző ereje, a derű, a túlélést tanító szabályok, a 
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hűséges szeretet és az imádság. Főapát úr Isten bocsánatát kérte, 
hogy Placid atya szabadulásakor a rendi közösség nem tud-
ta visszafogadni őt Pannonhalmára. Ezt külső befolyásra tettük, 
mégis a gyengeség jele volt. A szentmise végén a Salve Regina 
elhangzása után a közösség végső búcsút vett a rendtársától, 
és csendben, imádkozva kísérte utolsó útjára Placid atyát a 
Boldogasszony-kápolnához, a bencések nyughelyére.

A gimnázium Tetőtéri Galériájában ugyancsak 3-án délután 
Muzsnay Ákos képeiből nyílt kiállítás, amelyet Jász Attila 
költő nyitott meg. A kiállításon elmondott beszédét, melyet 
indián néven Csendes Toll írt Fehér Sólyom képeiről a követ-
kezőképpen kezdte: Hat nappal Pészach előtt Jézus meglátogat-
ta barátait. Mária és Márta közölték vele, hogy a testvérük nagyon 
beteg, haldoklik. Két nappal később, mire Jézus odaért, Lázár már 
meghalt. Jézus Lázár nővéreivel és tanítványaival odament a bar-
langsírhoz és szavaival feltámasztotta a már szagló halottat. A halott 
Lázár felkelt, és lebegő, foszladozó gyolcsaiban elhagyta a történetet. 
Soha többet nem hallunk róla. Miközben az Újszövetség egyik ki-
emelt helyévé válik története, ugyanis ekkor dönt úgy a Zsidó Nagy-
tanács, a Szanhedrin, hogy megöleti Jézust. Muzsnay Ákos figurái 
szintén foszladozó gyolcsba csavarva lebegnek a képein (évtizedek 
óta), egy-egy sűrített pillanatot megjelenítve. Arcuk nincs, mert az 
nem lényeges, hiszen csupán az ego tükre. Ellenben a gyolcsba csa-
vart figurák egymáshoz való viszonya annál inkább fontosnak tűnik. 
Muzsnay Ákos, indián nevén Fehér Sólyom indirekt módon, a ké-
peivel tanít, gyógyít, belső történéseket, történeteket sugall. Nekem 
mostanában azt, hogy éppúgy halott emberek vagyunk, mint Lázár, 
míg meg nem érint valami. A Fény, Isten vagy az energia, nem tu-
dom. A lényeg az érintés, amitől feltámad a halott. Nem szavakkal 
teszi, ahogy Jézus tette, hanem vörös krétával, grafikai eszközökkel, 
vagy akár aranyporral megjelenített látomásaival.

Aznap este a Díszteremben Szabó Gábor fizikus, tudományfi-
lozófus (MTA Filozófiai Intézet) Milyen is a világ tér és idő nél-
kül? címmel tartott előadást. Az előadás egy kortárs fizikus, 
Julian Barbour elméletét vázolta. Barbour elmélete radikális: 
azt állítja, hogy az idő nem létezik; legalábbis a jelenlegi fi-
zikai elméletekből szabadon elhagyható. Az ezt követő na-
pokban a speciális relativitás-elméletről tanórákat is tartott az 
előadó.

Hittanárok és érdeklődő tanárok számára tartott biblikus előadást 
4-én Simon László atya, aki Rómában, a Szent Anzelm egye-
temen tanít, és néhány napra hazalátogatott.

A gimnázium Dísztermében 10-én Alpár Alán agykutató (Sem-
melweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Inté-
zet) Rendezett ricsaj: idegsejtek ökölharca a párbeszédért címmel 
tartott előadást. Az idegrendszer fejlődése, felépítése, mű-
ködése káprázatos. Több milliárd idegsejtünk egyszerre sok 
száz szomszédjával beszél. Ebből az irtózatos lármából kell 
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értelmes egészet kihallani, szerveink számára értelmezhető 
utasításokat megfejteni. Ebben volt kalauzunk az előadó.

A gimnázium Dísztermében 16-án a győri MŰHELY folyóirat 
Kína című tematikus száma kapcsán Villányi László költő, 
főszerkesztő, Hartyándi Mátyás prefektus, sinológus és Salát 
Gergely sinológus (PPKE BTK Kínai Tanszék, tanszékvezető 
egyetemi tanár) A Sárkány visszatér… vagy el se ment? cím-
mel beszélgettek a kínai kultúráról.

A kommunizmus áldozatainak emléknapját 21-én tartottuk. Elő-
ző este volt a Közös Halmaz Alapítvány kiállítás-megnyitója. 
A kiállítást megvalósító Alapítvány fiatal önkéntesekből áll. Céljuk, 
hogy – rávilágítva történelmi emlékezetünk ellentmondásosságaira, 
egyoldalúságaira – párbeszédet kezdeményezzenek a 20. század vi-
szontagságait eltérően megélő, megítélő magyarok, tehát mindany-
nyiunk között. A kiállításon a kommunizmus okozta trauma vál-
tozatosan nyitható és zárható ajtókon jelenik meg: nyitnunk kell a 
múltunkra ahhoz, hogy azt lezárva, a jövő felé fordulhassunk. Min-
den ajtó új szempontokat nyújt, valamint a sajátunktól eltérő törté-
nelemértelmezések megértésére és átérzésére ösztönözhet. Diákjaink 
korcsoportonként vettek részt az önkéntesek vezetésével az érzéke-
nyítő programokon. Este pedig a Díszteremben Dragomán 
György író volt a vendégünk, ahol felolvasásra és beszélge-
tésre került sor. Az író 1973-ban született Marosvásárhelyen, 
1988-ban hagyta el Ceaușescu romániai diktatúráját. A fehér király 
című regénye Európa-szerte zajos sikert aratott, harminc nyelvre 
fordították le.

A farsangi felvonulással kezdődött el diákjaink körében az idei 
farsang, amelynek keretében szombaton „király”-választás-
ra került sor. Farsangvasárnap, 26-án a Díszteremben Pusztai 
Antal nemzetközileg is elismert jazz-gitárművész koncertje 
zárta az ünnepet.

A gimnázium Dísztermében 28-án délután Ravel–Schubert trió-
koncert volt. A Díszterem megnyitó koncertjén is fellépő 
Csalog Gábor (zongora) kamarapartnerei Lisa Romain (he-
gedű) és Morgane de Lafforest (cselló) voltak. A koncert egy 
márciusi Zeneakadémiai előadás előzetese.

Hamvazószerdán, március 1-jén reggel a diákokkal együtt ün-
nepi szentmisén nyitotta meg Asztrik főapát úr a Szent 
Negyvennapot, a húsvéti készületi időt: Hamvazószerda jele, 
szürke hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, ember-
ségünkben esendő. Arra, hogy halandók vagyunk. Mivel csak így, 
ennek teljes tudomásulvételével érthetjük meg azt a másik „gyenge-
séget”, „isteni gyengeséget”, amire ma fölkészülünk: Krisztus halá-
lát. A nagyböjt tehát lényege szerint a szeretet legmélyebb titkaiba 
való beavatás. „A halál burka alatt itt érik a legvakítóbb fény, Isten 
és ember közös hajnala” – idézte Főapát úr Pilinszky János gon-
dolatait, majd így buzdította szerzetestársait és a gimnázium 
növendékeit: Vállaljuk a Szentlélek örömében ezt az időszakot, fo-
gadjuk be húsvét egyre növekvő fényét! Ezen a napon este az új 
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Díszteremben megnézhettük Enyedi Ildikó friss Arany Med-
ve-díjas filmjét (Testről és lélekről), a nagyfilm előtt pedig Deák 
Kristóf Mindenki című Oscar-díjas rövidfilmjét.

Az „Utazás 2017” kiállításon március elején a Hungexpo Bu-
dapesti Vásárközpontjában a kulturális díszvendég Pan-
nonhalma volt. Főapát úr kiemelte, hogy valamennyi idei 
eseményünket is átfogja a kultúra- és élményközvetítés, a kö-
zösségépítés szándéka, hiszen Pannonhalma idei jelmondata 
a „közös ház”. Közel hetven eseménnyel készülünk, és várjuk 
az ide-érkező »homo viator«-okat. Természetesen az apátság 
egyszerre lelki és kulturális központ, ahol a csendnek is fon-
tos szerepe van, így aki ezért érkezik ide, ezt is megtalálhatja.

Szerzetesközösségünk az előző évekhez hasonlóan az idén is le-
hetőséget nyújtott 11. és 12. évfolyamos diákjainknak, hogy 
március elején – egyéni választásuk nyomán – bencés közös-
ségünkkel tölthessenek egy hétvégét. A monostorban lakva, 
közösségünkkel imádkozva, étkezve és beszélgetve betekin-
tést nyerhettek hétköznapi szerzeteséletünkbe.

Hirka Antal

 napló 133

Néhány szerzőnkről (folytatás)

Németh Tamás – a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára, doktoran-
dusz. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
magyar-történelem szakán végezte. Elsősorban a közelmúlt magyar 
irodalmával foglalkozik, szűkebb kutatási területe Kertész Imre 
munkássága.

Zemlényi-Kovács Barnabás – a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Képzőművészet-elmélet szakának hallgatója. Cikkei, kritikái az 
Artmagazinban és a Pannonhalmi Szemlében jelennek meg.

Zsengellér József − református lelkész, hebraista, teológus. A Károli 
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Bibliai Teológiai 
és Vallástörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. A 
Hittudományi Kar dékánja, az egyetem Hittudományi Doktori Isko-
lájának vezetője. A Magyar Hebraisztikai Társaság elnöke. Kutatási 
területe az ókori Izrael vallástörténete és irodalomtörténete, külö-
nösen a perzsa és hellenisztikus korban, valamint a szamaritánus 
közösség története és a Szamaritánus Pentateuchus. Legfontosabb 
könyvei: Gerizim as Israel. Northern Tradition of the Old Testament and 
the Early History of the Samaritans (Utrechtse Theologische Reeks 
38), Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht, 1998; Samaria, Samarians, 
Samaritans. Studies on Bible, History and Linguistics (Studia Samaritana 
6), de Gruyter, Berlin, 2011; Rewritten Bible after Fifty Years: Texts, 
Terms or Techniques. A Last Dialogue with Geza Vermes (Journal for 
the Study of Judaism Supplements 166), Brill, Leiden, 2014; Az „iga-
zi” izraeliták. Tanulmányok a samaritánus közösség ókori irodalmáról és 
történelméről (Simeon könyvek 3), PRTA, Pápa 2004; Bálám köny-
ve 1. A Numeri 22-24 ókori hatástörténete (Questiones Theologiae 3), 
L’Harmattan–KRE HTK DI, Budapest, 2006; Textus és Kontextus. 
Az Ószövetség megértésének lehetőségei (Coram Deo), L’Harmattan, 
Budapest, 2011; A kánon többszólamúsága. A Héber Bibla/Ószövetség 
szövegesülése, Kálvin – L’Harmattan, Budapest, 2014.
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„A hívőket nem 
a különböző helyek, ha-
nem hitük érdeme méri meg 
egyenként, s az igaz imádók 
nem Jeruzsálemben, nem is 
a Garizim hegyen imádják 
az Atyát, mivel Isten Lélek, 
imádóinak igaz lelkükben 
kell imádniuk őt. A Lélek pe-
dig ott fúj, ahol akar. Az Úré 
a föld, és az ő teljessége.”

Szent Jeromos
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„„A hívőket nem a különböző helyek, hanem hitük érdeme méri meg egyenként, s az igaz imádók 
nem Jeruzsálemben, nem is a Garizim hegyen imádják az Atyát, mivel Isten lélek, imádóinak igaz 
lelkükben kell imádniuk őt. A Lélek pedig ott fúj, ahol akar. Az Úré a föld, és az ő teljessége.”
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