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Döntés a szegények mellett

Manapság hajlamosak va-
gyunk fokozottan védeni magánéleti és kikapcsolódási körein-
ket, és könnyen engedünk annak, hogy megfertőzzön bennünket 
az individualista fogyasztói kényelem. Ebből fakadóan a szegé-
nyek iránti kötelességünk abba a veszélybe került, hogy meg-
reked az elmélet vagy a puszta érzelem szintjén anélkül, hogy 
valóban áthassa magatartásunkat és döntéseinket. Amire szük-
ség van, az a tényleges kötelességekben és cselekedetekben meg-
nyilvánuló állandó készenlét,1 amely elkerül bármiféle gyámko-
dó hozzáállást. Meghívásunk arra szólít, hogy szenteljünk időt a 
szegényeknek, áldozzunk nekik odaadó figyelmet, érdeklődés-
sel hallgassuk meg őket, álljunk melléjük a legkínosabb időkben, 
vállaljuk, hogy életünkből órákat, heteket, akár éveket töltsünk 
el velük, és hogy törekedjünk az ő köreikből kiindulva átalakí-
tani körülményeiket. Nem feledhetjük, hogy ez az, amit maga 

1 XVI. Benedek, Deus caritas est 28, 31.

Közlésünk részlet az ún. „Aparecidai dokumentum” – a Latin-amerikai és Ka-
rib-tengeri Püspöki Konferenciák Tanácsa V. (2007. május 13-tól 31-ig tartó) 
közgyűlését lezáró összegzés és a kontinens főpásztorainak záró következteté-
sei – szövegéből (397–402; https://www.celam.org/aparecida/Ingles.pdf, utolsó 
letöltés: 2019. 11. 07.), amelynek közzétételét XVI. Benedek pápa 2007. június 
29-ei dátummal, Szent Péter és Szent Pál ünnepén aláírt levelével engedélyezi. 
(http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2007/documents/hf_ben-
xvi_let_20070629_aparecida.html, utolsó letöltés: 2019. 11. 07.)

A közgyűlés résztvevői Jorge Mario Bergoglio bíborost – a majd 2013-ban 
megválasztásra került Ferenc pápát – bízták meg azzal, hogy a tárgyalások ösz-
szegzésének megszövegezését vezesse. Az „Aparecidai dokumentum” az Egy-
házat az állandó misszió állapotába helyezi és missziós tevékenység végzésére 
ösztönzi különös tekintettel a társadalmi peremvidéken élők felé. Ferenc pápa 
megnyilatkozásaiban gyakran hivatkozik erre az alapdokumentumra, amelynek 
a tanulságai az egész Egyházra is vonatkoztathatók.



4 döntés a szegények mellett 

Jézus tűzött ki célul azzal, amit tett és tanított: „ha vendégséget 
rendezel, hívd meg a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat, 
a vakokat”. (Lk 14,13)

Csak a minket barátokká tevő bensőség tesz képessé bennün-
ket arra, hogy mélységében becsüljük meg ma a szegények je-
lentőségét, helyénvaló vágyaikat, igényüket arra, hogy a hitet a 
maguk módján éljék meg . A szegények iránti kötelességnek el 
kellene vezetnie bennünket a szegényekkel való barátsághoz. A 
szegények naponta az evangelizáció és a teljes körű emberi ha-
ladás közvetítőivé válnak: gyermekeiket hitben nevelik, bekap-
csolódnak rokonaik és szomszédjaik körében a folyamatos és 
kölcsönös együttérzés gyakorlásába, szüntelenül Istent keresik, 
és éltetik az Egyház zarándoklétét. Az evangélium fényében fel-
ismerjük, hogy méltóságuk felmérhetetlen, és kiválóságuk szent 
Krisztus szemében, aki ugyanolyan szegény volt, mint ők, és ki-
rekesztettként közéjük tartozott. Ebből a hívő tapasztalatból fa-
kadóan osztozunk velük jogaik védelmében. 

Ezt a szegények iránti kötelességet megújult energiával vál-
lalva kijelentjük, hogy bármely evangelizációs folyamat előidézi 
az emberi haladást és a hiteles felszabadulást, „amely nélkül le-
hetetlen az igazságos rend a társadalomban” .2 Azt is megértjük, 
hogy az igazi emberi haladás nem szűkíthető le részletkérdé-
sekre: „Kerek egésznek kell lennie; elő kell mozdítania minden 
egyes ember és az egész ember fejlődését”3 a Krisztusban gyöke-
rező új életből fakadóan, amely úgy formálja az embert, hogy az 
„őt saját fejlődésének alakítójává teszi”.4 Az Egyház számára a 
szeretetszolgálat az Ige hirdetéséhez és a szentségek ünneplésé-
hez hasonlóan „tulajdon lényegének mellőzhetetlen kifejezése”.5 

Ennélfogva tanítványi és misszionáriusi helyzetünkből adó-
dóan energiával akarjuk megtölteni az élet és a kölcsönös együtt-
érzés Evangéliumát lelkipásztori terveinkben az Egyház szociális 
tanításának fényénél. A világiak készenlétével és elkötelezettsé-
gével együtt szándékozzuk előmozdítani a szociális ügyekben 
teendők hatékonyabb egyházi módjait is. II. János Pál pápa a re-
ményre ad okot: 

Mindabból, ami mindenki közös erőfeszítésével és az isteni kegyelem 
segítségével a történelem egy meghatározott pillanatában megvalósítha-
tó és megvalósítandó – akkor is, ha csak tökéletlen és ideiglenes – annak 

2 XVI. Benedek pápa beszéde a Latin-Amerikai és Karibi Püspökök V. Álta-
lános Konferenciájának megnyitó ülésén az aparecidai kegyhely konferen-
ciatermében 2007. május 13-án, vasárnap. (https://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/hu/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_
conference-aparecida.html, utolsó letöltés: 2019. 11. 07.)

3 VI. Pál, Populorum progressio 14.
4 VI. Pál, Populorum progressio 15.
5 XVI. Benedek, Deus caritas est 25.
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érdekében, hogy az emberek élete „emberibbé” váljon, semmi el nem 
vész és semmi sem hiábavaló.6 

A püspöki konferenciáknak és a helyi egyházaknak a meg-
újult törekvések előmozdítására irányuló küldetése, hogy meg-
erősítsék azt a kiépített, megszervezett és átfogó szociális szol-
gálatot, amely közvetlen segítséggel és fejlesztő munkával7 válik 
jelenvalóvá a kirekesztettség és peremre szorultság új körülmé-
nyei közepette, ahol a sérülékenyebb csoportok élnek, ahol az 
élet a leginkább veszélyeztetett. Ennek a cselekvésnek a közepé-
ben helyezkedik el minden egyes ember, akit a krisztusi szeretet 
szívesen lát és szolgál . Népeink életének érdekében e cselekvés 
során a Katolikus Egyház támogatja a más keresztény közössé-
gekkel megvalósuló kölcsönös együttműködést. 

A globalizáció következtében népeink körében a szegények 
új csoportjai jelennek meg. Megkülönböztetett figyelemmel és 
korábbi Közgyűléseinkkel következetesen egyetértve az újon-
nan kirekesztettek csoportjaira összpontosítunk: a migránsok-
ra, az erőszak áldozataira, a kitelepítettekre és menekültekre, 
az emberkereskedelem és emberrablás áldozataira, az eltűntek-
re, a HIV és a helyi járványok miatt betegségben szenvedőkre, 
a kábítószerfüggőkre, azokra a felnőttekre, valamint fiúkra és 
lányokra, akik a prostitúció, a pornográfia és az erőszak vagy 
a gyermekmunka áldozatai, a meggyalázott nőkre, a szexuális 
kizsákmányolás miatti ellehetetlenülés és kereskedelem áldo-
zataira, az eltérő és megváltozott képességeik miatt hátrányos 
helyzetű emberekre, a munkanélküli férfiak és nők roppant cso-
portjaira, azokra, akik technológiai műveletlenségük miatt kire-
kesztettek, a nagyvárosok utcáin élőkre, a bennszülöttekre és az 
afro-amerikaiakra, a földnélküli parasztokra és a bányászokra. 
Szociális szolgálatán keresztül az Egyháznak szeretettel kellene 
fogadnia és együtt kellene élnie ezekkel az ellehetetlenített em-
berekkel adott körülményeik között. 

6 II. János Pál, Sollicitudo rei socialis 48. (https://katolikus.hu/
dokumentumtar/2753, utolsó letöltés: 2019. 11. 07.)

7 II. János Pál, Ecclesia in America 58.

(Tóta Péter Benedek fordítása)



Szatmári Györgyi

A „nincs” lehetősége

Az élet peremén

Ma reggel is ott ült a ház lába-
zatának peremén. A város már éledezett. Ő várt. Nem türelmet-
lenül, nem feszengve. Csak ült és várt. Ha előtte ment el valaki a 
járdán, felemelte tekintetét minden tolakodó követelőzés nélkül, 
mégis várakozóan. Volt, aki szinte észre sem vette. Mintha a ke-
rület, az utca kopott falai között kopott díszlet volna maga is. 
Akárha ott se volna. Mintha nem is volna. A nő félszegen lépett 
oda hozzá. Ő ránézett, kezét nem emelte, nem szólt, csak nézett. 
A nő annyit kérdezett, hogy elfogadna-e valamit reggelire. Kö-
szönettel igent mondott. Mi esne jól? – hangzott az újabb kérdés. 
Tekintetében régről ismerős, megnevezhetetlen valami halvány 
fénye derengett: Bármit elfogadok. Amikor a nő elment, más lett 
a várakozás. Amikor visszatért, tán nem is a kis csomag keltette 
életre a pillantást, s az egyszerű szót: Köszönöm.

Ott hevert és várt. Ugyanúgy, mint tegnap, mint tegnapelőtt, 
mint hetekkel, hónapokkal ezelőtt, ahogyan már hosszú évek óta. 
Névtelenül névtelen kiszolgáltatottak sokaságában. A névtelen 
ember harmincnyolc éve tartó betegsége és kiszolgáltatottsága 
fogságában várt. Várt-e egyáltalán valamit, vagy csak mint ottfe-
lejtett, néma alak, díszlete lett a helynek? A pazar fürdőről töb-
bet tudunk, jobban őrzi az emlékezet, mint azokét, akik e helyet 
betöltötték (Jn 5,2). Nem nevük, személyiségük köszön felénk a 
történetből, hanem beteg állapotuk (Jn 5,3). Ő egyike ezeknek. 
Elfeledettebb az elfeledetteknél. Még diagnózisra sem méltatott. 
Mint akiről lemondtak. Sem nevét, sem gondját nem tartják szá-
mon. S mintha már ő is lemondott volna önmagáról. Első meg-
szólalása a teljes elhagyatottság vallomása (Jn 5,7). Közben ün-
nepre gyülekeznek Jeruzsálemben (Jn 5,1). Jézus is oda tart.
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A Beteszda-fürdői gyógyítás története (Jn 5,1–18), a János 
evangélium 5. fejezete több szempontból talányos. Miféle ün-
nepre érkeznek? Ki ez az ember? Kinek látjuk őt, ha az elbeszé-
lés részleteibe tekintünk? Általa később Jézusra irányul a kérdés: 
„Ki az az ember…?” (Jn 5,12). Mi van ott, ahol kezdetben csak az 
látszik, ami nincs? Mi rejlik a „nincs”-en túl? Van-e valami, van-e 
lehetőség az élet peremén? 

Esettanulmány – gyógyulás, mint máshol is?

Jézus gyógyító mondata: „Kelj föl, vedd ágyadat és járj!” (Jn 5,8) 
visszhangozza Mk 2,9.11 felhívását, így a jánosi történet emlé-
keztet Mk 2,1–12 és a párhuzamos szakaszok (Mt 9,1–8 és Lk 
5,17–26) elbeszélésére a béna meggyógyításáról. Azonban a hely-
szín eltérő. Márk és annak nyomán Máté gyógyítástörténetének 
helyszíne Kafarnaum, Jézus városa (Mk 2,1; Mt 9,1). Lukács, bár 
nem pontosítja ilyen részletességgel, mégis hasonló környeze-
tet sejtet: a Genezáreti tó partján a városi környezetben Jézus 
otthonosan mozog (Lk 5,1.12.17.19.27; vö. még 6,1.12; 7,1). Já-
nos evangéliumában a gyógyítás Jeruzsálem gondosan körülírt 
helyszínén, jeles alkalommal történik . A szinoptikus evangéliu-
mok Jézus bűnbocsátó hatalmára helyezik a hangsúlyt. A béna 
meggyógyítása ennek szemléltetésére szolgál. Jézus bűnbocsátó 
mondata megelőzi a hatalmat demonstráló gyógyító tettet. János 
evangéliumában a gyógyulás áll a középpontban, s nem hangzik 
el a „megbocsáttattak bűneid” feloldozó mondata. A szinoptikus 
elbeszélésben a béna szótlan szereplő, akinek az esete alkalmat 
ad arra, hogy Jézus az írástudókat (és farizeusokat)1 az Emberfia 
bűnbocsátó hatalmáról tanítsa. János evangéliumában általáno-
sabban a zsidókkal kerül konfliktusba Jézus, nem a bűnök meg-
bocsátása, hanem a szombati gyógyítás okán (Jn 5,16). Itt is a vi-
tapartnereknek szól az esetet követő – ám a szinoptikusokénál 
jóval hosszabb – tanítás (Jn 5,19–47). A tanításban itt is szó esik az 
Emberfia hatalmáról (Jn 5,27). Ez a hatalom a feltámadás ítéleté-
nek hatalma, mely az Atya és a Fiú egységéből fakad (Jn 5,27–30). 
Annak megnyilvánulása, hogy az Atya a Fiú iránti szeretetből 
önmagával ajándékozza, önnön életében részesíti őt, aki az Atya 
által cselekszi az Atya akaratát, az Atya tetteit: életet ad és ítél (Jn 
5,19–30). Szava által életben, önnön életében akar részesíteni (Jn 
5,24–28). A negyedik evangéliumban az ember nem marad szót-
lan. Ő – és gyógyulása – itt nem egyszerűen az Emberfia bűn-
bocsátó hatalmának jele, hanem beszédes és tevékeny szereplője 
az eseményeknek . Ami történik, életadás és ítélet, az Atya és a 
Fiú egységében megnyilvánuló szeretet, Isten szeretete kinyilat-
koztatása. Az események itt találkozásról szólnak, amelyben az 

1 Mk 2,6 és Mt 9,3 csak az írástudókról beszél, Lk 5,21 írástudókat és farizeuso-
kat említ . 
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élet perifériáján élő és az őt szemlélők egyaránt döntésre meghí-
vottak. A negyedik evangéliumban a beteg ember nem csak vi-
tát kiváltó ok, és gyógyulása nem csak hatalmat demonstráló jel 
lesz: látni fogjuk őt cselekvő, döntéshozó helyzetben, látjuk ta-
lálkozásokban. János evangéliumában az ő személye és a zsidók 
reakciója hangsúlyosabbá válik .2 És a szinoptikus elbeszélésből 
hiányzó, János evangéliumában késleltetve közölt mozzanat lesz 
a történet kibontakozásának forduló- és talán értelmezési pontja: 
„Szombat volt” (Jn 5,9).

János evangéliumának gyógyítás-elbeszélései sorában ez a 
második epizód. Közvetlenül előtte olvassuk a gyermekének 
gyógyítását kérő kafarnaumi királyi tisztviselő történetét (Jn 
4,46–54). Ott a gyógyításra szoruló gyermekről csak beszéltek, de 
alakja nem volt látható. Itt és a harmadik gyógyítástörténetben 
(Jn 9) Jézus közvetlenül találkozik a rászorulóval, sőt Jézus lesz 
a kezdeményező. A Beteszda-fürdői gyógyítással kezdődik az 
evangélium zsidó ünnepektől kísért szakasza (Jn 5,1–12,50), 
amellyel megérkezünk Jézus utolsó Húsvétjának elbeszéléséhez 
(Jn 13,1-től). Itt hangzik el először, hogy „a zsidók üldözni kezd-
ték Jézust” (Jn 5,16). 

Hol vagyunk?3

Jézus sorsát tekintve tehát üldözésének kezdeténél vagyunk. 
Némi nehézséget okoz tájékozódnunk az időben. Az evangéli-
um néhány kézirata arról tanúskodik, hogy megpróbálták azo-
nosítani, melyik ünnep vonzhat sokakat a Szent Városba. Van 
olyan szöveg, amely szerint a Mazzot (Kovásztalanok) ünnepe 
az,4 más kéziratban a Szukkot (Sátoros ünnep) szerepel,5 és a 
szentírás-magyarázók körében is többféle vélekedéssel találko-
zunk: Purim, Sávuot (vagyis Pünkösd)6 vagy Rós Hasana (Újév); 
utóbbi az ítélet és tanúságtétel Jézus beszédében (Jn 5,19–47) 
megjelenő témáival is összefügg.7 A legrégebbi és igen tekinté-
lyes kéziratok alapján sok biblikus azonban úgy véli, hogy itt 

2 Vö. Léon-Dufour, Xavier: Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni, Vol. 2., San 
Paolo, Milano, 1992, 40–41.

3 Az 5. és 6. fejezet sorrendjének kérdésével itt nem foglalkozom. Ennek egy 
összefoglalásához lásd pl . Schnackenburg, Rudolf: Il vangelo di Giovanni, Vol . 
2., Paideia, Brescia, 1976, 17–23. Szerinte a 6. fejezet megelőzte az 5-et, ám te-
kintélyes szövegtanúk, köztük a legrégebbi P66.75 papiruszok a jelen sorrendet 
támogatják . 

4 Például a 9. századi Λ kódex.
5 Például a 14. századi 131 számú kisbetűs kódex.
6 Így Schnackenburg, i. m. 17–24; 166. Schwank, Benedikt: János, Agapé, Sze-

ged, 2001, 204.
7 Léon-Dufour, i. m. 35. Keener, Craig S.: The Gospel of John. A Commentary, Vol . 

1., Hendrickson, Peabody, 2003, 634–635.



határozatlan névelővel egy ünnep van.8 Úgy tűnik, az elbeszélő 
egyetlen ünnep iránt mutat érdeklődést a történtek kapcsán, a 
Szombat iránt (Jn 5,9–10.16).9

A földrajzi helyszín Jeruzsálemben, a Juh-kapunál található 
fürdő (Jn 5,1). A hely, amelyet Neh 3,1.32; 12,39 is említ, a Temp-
lomtól északkeletre fekszik. A Juh-kapunál terelték össze az ál-
dozatra szánt állatokat .10 A ma Jeruzsálembe utazó megtekint-
heti a feltárt, különböző korok emlékét őrző fürdőmaradványt. 
Egy felirat, bizonyos Pompeia Lucilia fogadalmi ajándéka tanús-
kodik a fürdőhöz kötődő legendáról. E felirat alapján a Kr. u. 2. 
században a fürdő, vagyis a felső építmény, vélhetőleg egy gyó-
gyító istenségnek, talán Aszklépiosznak emelt szentélyhez tarto-
zott. A hiedelem azonban jóval régebbi, semita eredetű lehet. Ez 
a hiedelem élhetett már az alsó réteget képező, vélhetően szintén 
gyógyító helyként tisztelt fürdővel kapcsolatban. A nyilvános 
fürdők hozzátartoztak a hellenisztikus kor városainak életéhez. 
A Beteszda-fürdő öt oszlopcsarnoka közül négy körülvette a két 
medencét, az ötödik pedig a két medence között helyezkedett el, 
s talán a férfiak és nők fürdőjének elválasztására szolgált.11 

A fürdőben gyógyulást keresők, az ünneplésből kívül rekedt 
betegek sokasága hever két, a kortársak számára méltóságot je-
lentő színtér között. Az ünneplők útja a Templom felé tart. Az 
elbeszélés egy későbbi pontján ott találkozik az ember is Jézus-
sal (Jn 5,14). Erről azonban most még mit sem tud: ott hever so-
kakkal együtt az ünnepre vonzó Templom árnyékában. Neh 3,32 
szerint a kapu másik oldalán az aranyművesek és kereskedők 
lakta városrész húzódott. A helyzet, amelyben ez az ember társa-
ival együtt van, a vallás, Isten tisztelete és a jólét jellemezte világ 
háttere előtt mutatkozik meg. Ez az a közeg, amely mindazok 
világa, akikhez képest az övé, az övék „periféria”. Ez az ünnepi 
készület, ez a jólét és a kereskedelem képviselte tágas kapcsola-
tok az a világ, amelyből ő kívül rekedt. Nincs helye ott. 

 8 A 200 körülre datálható, legkorábbi P66 papirusz, valamint 4–5. századi kó-
dexek, mint az A, B, D is, névelő nélkül, egy meghatározatlan „ünnepet” 
említenek . Az א és C kódex határozott névelőt használ: „az ünnep”, amely 
vélhetően az azonosításra való törekvés jele. Az ünnep szándékolt megha-
tározatlansága mellett érvel többek között Brown, Raymond E.: Giovanni. 
Commento al vangelo spirituale, Cittadella, Assisi, 1979, 266. Bolyki János: „Igaz 
tanúvallomás”. Kommentár János evangéliumához, Osiris, Budapest, 2001, 154.

 9 Brown, i. m. 166. Léon-Dufour, i. m. 35–36. Brant, Jo-Ann A.: John, Baker 
Academic, Grand Rapids, 2011, 102–103. Keener, i. m. 635–636.

10 Vö . Bolyki, i . m . 153. Léon-Dufour, i. m. 36.
11 Farkasfalvy Dénes: Testté vált szó. Evangélium János szerint, 1. kötet, Prugg 

Verlag, Eisenstadt, 1986, 147–148. Léon-Dufour, i. m. 36–37. Keener, i. m. 
636–639. Az említett, az evangélium első olvasói számára még ismerős hie-
delem állhat Jn 5,7 mögött. Későbbi magyarázata a Vulgatában 3b–4. versbe 
illesztett szöveg: „várva, hogy a víz megmozduljon, mert az Úr angyala időn-
ként leszállt a tóra és felkavarta a vizet, s aki a víz felkavarása után először 
ment bele a tóba, meggyógyult, akármilyen betegségben sínylődött”. Vö. Ó- 
és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Biblia-
társulat, Budapest, 2007. 
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Akinek nincs semmije, mije van? – Egy találkozás története

Az ő közössége azoké, akik hozzá hasonlóan ott feküdtek (Jn 
5,3.6). Tétlenségük, cselekvőképességük hiányának kiáltó igé-
je: fekszik (κατάκειμαι). Ez az ige János evangéliumában csak 
itt fordul elő. A κεῖμαι (fekszik) igéből származik, amely az Új-
szövetségben is gyakran a τίθημι (tenni, helyezni) szinonimá-
ja, s többnyire élettelen dolgokra,12 az önállóságra nem képes 
emberre,13 Jézus sírba helyezett testére14 vonatkozik . Hasonló-
képpen János evangéliumában a κεῖμαι csak élettelen dolgok-
hoz kapcsolt15, és Jézus sírba helyezett holttestéhez (Jn 20,12). 
A κατάκειμαι jellemzően két összefüggésben fordul elő az Új-
szövetségben. Egyrészt – mint történetünkben – a betegségtől 
tehetetlenné lett személy állapotát írja le,16 másrészt szinte ellen-
pontként a közösséget kifejező, döntést és szándékolt cselekvést 
feltételező asztalhoz telepedés igéje.17 

A tehetetlen tömegben tehetetlenül fekvő embernek nincs 
semmije az őt ebbe az állapotba kényszerítő krónikus, harminc-
nyolc éve tartó betegségén kívül (Lk 5,5). A görög szöveg szerint 
„volt ott egy ember harmincnyolc évet bíró / birtokló az ő beteg-
ségében” .18 Amit önmagáról tud, csak jelen állapota, amije van, 
csak az a harmincnyolc év, ami emlékként és jelenként meghatá-
rozza őt, és az ágy, amelyen hever. A gyakran pálmalevelekből 
készített, fekvőhelyül szolgáló szőnyeg a legszűkösebb tulajdont 
jelentette.19 

Ebben a helyzetben lepi meg egy találkozás. Nem kér, nem 
kiáltozik, csak ott fekszik. Ami történik, az a másik tekintetével, 
felé fordulásával veszi kezdetét, Jézus iránta tanúsított érdeklő-
désével. Jézus rátekint. A ὁράω (látni) felismerést, mélyebb meg-
értést fejez ki . Többnyire azok tekintetét írja le az evangéliumok-
ban, akik látják Jézus tetteit.20 Itt azonban Jézus az ige alanya. Ő 
az, aki túl a fizikai érzékelésen meglát valamit ebben az ember-
ben, ahogyan többet lát, többet tud, amikor a születéstől fogva 

12 Így fejszére (Lk 3,9), anyagi javakra (Lk 12,19), városra (Mt 5,14; Jel 21,16), 
trónra (Jel 4,2) vonatkozik. 

13 Így a pólyába fektetett kisdedre (Lk 2,12.16).
14 Mt 28,6; Lk 23,53.
15 A korsókhoz és más edényekhez (Jn 2,6; 19,29), Jézus lepleihez (Jn 20,5.6.7), 

parázshoz és a rá helyezett ételhez (Jn 21,9).
16 Az összesen tizenkét újszövetségi előfordulásból hét esetben ilyen jelentés-

ben áll. Így jelen szakasz két versén kívül a következő helyeken: Mk 1,30; 2,1; 
Lk 5,25; ApCsel 9,33; 28,8.

17 Így Mk 2,15; 14,3; Lk 5,29; 7,37; 1Kor 8,10 versekben. Ez utóbbi használatában 
az ἀνάκειμαι (asztalhoz feküdni, telepedni) szinonimája, vö. Mk 6,26; 14,18; 
16,14; Mt 9,10; 22,10.11; 26,7.20; Lk 22,27; Jn 6,11; 12,2; 13,23.28.

18 ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ 
αὐτοῦ.

19 Keener, i. m. 640.
20 Kremer, Jacob: ὁράω, in Horst Balz – Gerhard Schneider (eds.): Exegetical 

Dictionary of the New Testament (a továbbiakban: EDNT), Vol. 2., Eerdmans, 
Grand Rapids, 1994, 526–529.
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vakra tekint ugyanígy (Jn 9,1). Az ő másik felé irányuló figyel-
méből született kérdés az, amely a periférián tengődő számára 
lehetőséget ad helyzete mérlegelésére. Egy megszólítás, amely 
a hosszú idő kiszolgáltatottságában elfeledett távlatot újra meg-
nyitja:21 „Akarsz egészségessé válni?” (Jn 5,6b) Jézus első szava 
ez a történetben . A lényegre kérdez: az ember vágyára, akaratára, 
életének céljára (Θέλεις). Egészségről beszél: ὑγιής (egészséges, 
ép). Ettől a pillanattól kezdve a horizontot ez az egészség, egész 
mivolt festi. A melléknév ismétlődik a rövid elbeszélés további 
szakaszában (Jn 5,[4.]6.11.14.15. v.). A negyedik evangéliumban 
még egy esetben, erre a történetre utalva fordul elő, amikor  Jézus 
az ellene acsarkodó zsidók szemére veti, hogy csupán látszat 
szerint ítélnek (Jn 7,23–24). Új távlat nyílik tehát, nem azért, mert 
a kiszolgáltatott új helyzetet vívott ki magának, s nem azért, mert 
helyzete már láthatóan megváltozott, hanem mert Valaki feléje 
fordult, meglátta benne azt, ami a látszaton túl van. 

Nem könnyű az elvesztett reményt újra megtalálni, nem köny-
nyű a jelenlevőt – a Jelenlevőt – meglátni, idő és párbeszéd szük-
séges ehhez. Jézus nem (ki)oktatással kezdi, a felszólításnak, fel-
hívásnak még nincs itt az ideje. Jézus előbb teret ad a periférián 
lévőnek, hogy önmagára találjon. A vallomás látszólag egy lúzer 
mondata, aki a jobblétért, jólétért folytatott „versenyfutásban” 
érdekekre alapozott kapcsolati háló nélkül mindig lemarad. Leg-
alábbis első ránézésre erről van szó. Jézus teret ad annak, hogy 
az ember kifejezze hiányát, és ő meghallja ebben azt, ami túl van 
a fizikai nélkülözésen. Lehetőséget ad a panaszra, hogy megfo-
galmazódhasson az a hiány, amely az anyagi javak hiányát, a 
fizikai állapot terhét súlyosbítja, a magány: „Nincs emberem…” 
(Jn 5,7). Betegsége önmagában nem indokolja ezt a magányt. Az 
Újszövetség és a Misna több szakasza szerint a betegség, testi hi-
ány, mozgásképtelenség nem tett szükségképpen a társadalom-
ból teljesen kirekesztetté valakit.22 Ennek az embernek még sincs 
kit megneveznie. Panaszában az ember főnév előtt nincs névelő: 
egyetlen embere sincs, senkije sincs, aki segítségére lenne, aki 
vele lenne. Az, akit „egy embernek” mutat be az elbeszélő, itt 
méltatlan, embertelen helyzetéről vall. 

Jézus válasza mintha figyelmen kívül hagyná az ember pa-
naszát: „Kelj föl, vedd ágyadat és járj!” (Jn 5,8) Három felszólí-
tás ahhoz címezve, aki – immár harmincnyolc éve – tehetetlenül 
hever ágyán az élet peremén, középütt a felhívással, hogy vegye 
föl, vegye kezébe azt, ami eddig tehetetlensége hordozója volt, 
21 Vö . Sanford, John: Mytical Christianity. A Psychological Commentary on the 

Gospel of John, Crossroad, New York, 1995, 132.
22 Lehetett gyermeke, akit nem sújthatott ítélet szülője állapota miatt (m.Sanh. 

8,4), házasodhatott (m.Kam. 4,4), vagy épp arról vitáznak a rabbik, hogy aki-
nek protézise (műlába) van, az tisztátalan-e, s Szombaton bemehet-e vele a 
Templom udvarába (m.Sab. 6,8). Vö. https://www.sefaria.org/texts (Utolsó le-
töltés: 2019.10.30.) De ezt látjuk a párhuzamos elbeszélésben, ahol ismerősök 
vitték Jézushoz a bénát (Mk 2,3–4; Mt 9,2; Lk 5,18–20), vagy az ApCsel 3,1 
szerint naponta az Ékes-kapuhoz vitt férfi esetében.
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az ágyát . Mintha azt mondaná neki, hogy vegye kezébe sorsát . 
A περιπατέω (jár) ige – hasonlóan a már említett ὑγιής mellék-
névhez – többször ismétlődik (Jn 5,8.9.11.12). Ahogy általában a 
bibliai könyvekben, úgy János evangéliumában is gyakran talál-
kozunk az igével az élet, az életvitel szinonimájaként .23 

Az első találkozás itt véget ér. A narrátor veszi át a szót, hogy 
elmondja, mi történik a tehetetlen emberben nemcsak tehetet-
lenségét látó, hanem az ő vágyai iránt érdeklődő Jézus felhívása 
után . Csaknem szó szerint ismételve Jézus felhívó szavait köz-
li az elbeszélő: „Az ember azonnal egészségessé vált, fogta az 
ágyát és járni kezdett.” (Jn 5,9) Az ismétlődő tagmondatokra te-
kintettel azt is mondhatnánk, hogy Jézustól megszólítva kezébe 
vette a sorsát és élni kezdett. A felhívás és válaszként a felhívás 
maradéktalan teljesítése tipikus eszköze a hűség, hit, bizalom, 
küldetésben való engedelmesség kifejezésének.24 A nincstelen, 
embertelen helyzetben levő ember a bizalom jelét mutatja. Ez a 
bizalom kapcsolatot feltételez, azt, hogy már nem kell azt valla-
nia: „nincs emberem…”, hisz emberére talált a szó nemes értel-
mében. Ez a bizalom az új élet kezdete. 

Vessünk egy pillantást Jézus felhívásának és az ember meg-
változott helyzete leírásának első tagjára! Jézus felhívásának: 
„Kelj fel…” a narrátor mondatában az „egészségessé vált” kifeje-
zés a párhuzama . Mire válaszol az egészség? Mit jelent a történet 
ilyen összefüggésében? Az ἐγείρω (felkel) ige itt fizikai értelem-
ben a mozdulatra vonatkozik, ami az addig tehetetlenül fekvő 
ember gyógyulásának jele. Az ige a gyógyítást követő és azt ér-
telmező beszédben jelenik meg legközelebb: „amint az Atya fel-
támasztja (ἐγείρει) a halottakat és életre kelti, úgy a Fiú is életre 
kelti, akiket akar”. (Jn 5,21) Életre keltő találkozás történetét ál-
lította elénk a negyedik evangélium. Jézus felhívása tehát meg-
hívás egy új éltre, meghívás az élet újdonságára . Ugyanez az ige 
jánosi perspektívában a megújuló élet forrása, a döntően új életet 
fakasztó pont felé vezet, hiszen az evangéliumban többször Jé-
zus feltámadására utal .25 

A narrátor most, amikor immár egy egészségessé lett embert 
látunk, s azt várnánk, hogy minden elhangzott, amit az életről 
mondani lehet, nem várt, ám lényeges tényt közöl: „Azon a na-
pon pedig szombat volt.” (Jn 5,9b) 

23 Vö. Jn 6,66; 8,12; 11,9.10; 12,35. Bergmeier, Roland: περιπατέω, in EDNT, Vol . 
3., 75–76.

24 Klasszikus példái ennek az Ábrahám-ciklus epizódjai. Küldetés és útra kelés: 
Ter 12,1.4; meghívás a szövetség megtartására és az engedelmesség válasza: 
Ter 17,9–14.23–27. Mint ahogy az „azonnal” bekövetkező gyógyulás, „azon-
nal” megtörténő csoda jellemző eleme az ókori – nem csak bibliai – csodael-
beszéléseknek. (Vö. Keener, i. m. 640.)

25 Jn 2,19–22; 8,12; 11,9–10; 12,1.9.17.35; 21,14. 
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A Szombat 

Ez a váratlanul megjelenő kijelentés felébresztette a kérdést a 
kutatókban, vajon egyetlen történetet olvasunk, vagy két, ere-
detileg egymástól különálló epizódot fűz egybe a szerkesztő a 
Szombatra vonatkozó megjegyzéssel .26 Most e kérdéstől eltekint-
ve az eddig periférián „heverő” ember történetének részleteire 
összpontosítunk abban a formában, ahogyan az elbeszélés előt-
tünk áll. Színre lépnek a zsidók a történetben – bár a meggyógyí-
tott maga is zsidó –, és a számukra központi jelentőségű Szom-
bat témája uralja előbb az emberrel (Jn 5,9.10), majd Jézussal (Jn 
5,16.18) folytatott párbeszédüket. A két párbeszéd keretezi az 
ember újabb találkozását Jézussal (Jn 5,14–15). 

Jézus tehát Szombaton intézett felhívást a beteghez: „vedd 
ágyadat” (Jn 5,8.10.11). Míg a Misna szerint megengedett, hogy 
Szombaton valakit ágyán vigyenek (m.Sab. 10,5), addig valamit 
egyik helyről a másikra vinni a harminckilenc tiltott dolog között 
az utolsó (m.Sab. 7,2; vö. Jer 17,21–22). A Szombat megszegése 
főbenjáró bűn (Kiv 31,14–15; Szám 12,32–36). A szombati nyu-
galom parancsának teológiai indoklása, hogy JHWH „megnyu-
godott” a hetedik napon (Kiv 20,8–11; vö. Ter 2,2). A hetedik nap 
nyugalommal megszentelése a messiási kor, az eszkatologikus 
nyugalom tipológiájaként is értelmezett, amint a Szombat té-
máját bevezető „azon a napon” fordulat is gyakori formula az 
eszkatologikus várakozás megfogalmazásaiban .27 Jer 31,1–12 ezt 
a várakozást egy közösség képével írja le: „összegyűjtöm őket a 
föld pereméről; lesz köztük vak és sánta […] nagy gyülekezet-
ként térnek ide vissza” (Jer 31,8).28 Az „azon a napon” a negye-
dik evangéliumban ezen kívül csak Jézus tanítványaihoz forduló 
búcsúbeszédében szerepel. Ott, ahol arról a közösségről, arról a 
kapcsolatról vall, amelyet Jézus képvisel, s melyben részesíteni 
akar: „Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban va-
gyok, ti pedig énbennem, és én tibennetek.” (Jn 14,20; vö. még Jn 
16,22.26–27).

A Szombat, illetve tágabban Mózes törvénye miatt (vö. Jn 
5,45–47) kibontakozó vitában a zsidókkal szemben a zsidóság 
körében élő meggyőződés alapján érvel, mely szerint Isten tevé-
keny Szombaton is: életet ad és ítél, hisz Szombaton is születnek 

26 Witkamp tanulmányában e kérdésben született korábbi véleményeket alapul 
véve annak próbál utánajárni, hogy miként értelmezi újra a hagyományo-
kat saját tapasztalatai fényében a zsidósággal konfliktusba került, perifériára 
szorulni látszó jánosi közösség, és ebből hogyan dolgoz ki egy „továbbfej-
lesztett” krisztológiát. (Witkamp, L. Thomas: The Use of Traditions in John 
5.1–18, JSNT 25 [1985] 19–47.)

27 Ferraro, Giovanna: Il Figlio ha la vita in se stesso (Gv 5,19-30), ParSpirV 5 
(1979) 147–158, 148. Vries, Simon J. De: Day, in Keith E. Crim – George A. 
Buttrick (eds.): Interpreter’s Dictionary of the Bible (a továbbiakban: IDB), Vol. 
1., Abingdon, Nashville, 1981, 783. Léon-Dufour, i. m. 42.

28 Isten végső uralmát írja le és hirdeti, hogy „azon a napon” bénák, sánták, 
vakok gyógyulnak meg majd: Iz 29,18; 35,4-6; 42,7; Szof 3,19.
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és halnak meg emberek (Gen. Rab. 11,10, vö. Jn 5,21–22.25–30). 
Alkalmat ad neki arra, hogy kinyilatkoztassa, nem tehet mást, 
mint amit az Atya tesz, aki – mivel szereti őt – mindent meg-
mutat neki, amit tesz (Jn 5,20.30). Jézus célja, küldetése az Atya 
akarata: „hogy üdvözüljetek”, hogy üdvözüljön a világ (Jn 5,34; 
vö. 3,17; 10,9; 12,47). A σῴζω ige Jn 11,12-ben a gyógyulás szino-
nimája . Mások szabadsága, gyógyulása azáltal adatik meg, hogy 
Jézus nem akar megszabadulni a maga „órájától” (Jn 12,27).

A Szombat ünneplésének szabadságot jelentő és közösséget 
célzó jellegét hangsúlyozza MTörv 5,12–15 is az emlékezetet szó-
lítva meg. Az ünnep részesévé kell tenni másokat is: „nyugodjék 
rabszolgád és rabszolganőd, éppen úgy, mint te magad. Emlé-
kezzél meg arról, hogy magad is szolga voltál Egyiptomban, s 
JHWH, a te Istened hozott ki téged onnan…” Az elnyomottban 
megláttatja Izrael egykori szolgaságát. Hasonló magatartásra 
szólít Lev 19,33–34 a jövevények irányában, akikben önmagá-
ra ismerhet, aki egykor Egyiptomban megvetett jövevény volt: 
„úgy szeressétek, mint önmagatokat” . Isten szabadító szeretete 
megismerése az övéhez hasonló odafordulásra, szeretetre szólít . 
Az elnyomottban, a kiszolgáltatottban, a periférián élőben ön-
maguk terheket hordozó, kiszolgáltatott, jövevény voltának em-
lékezetére . Arra, hogy abban, akinek léte a perifériára szorult, 
önmagukra ismerjenek . A felhívás visszhangzik Jézus új paran-
csában: „szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket, úgy 
szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34; vö. Jn 15,12). A parancs új-
donságát az „ahogyan” rejti: Jézus, az Úr és Mester, szolgaként 
hajol tanítványai lába fölé, életét adja barátaiért, akiknek min-
dent tudtul adott, ahogyan neki mindent tudtul adott az Atya 
(vö. Jn 5,20; 8,25–29; 12,49; 15,15). Aki hallgat szavára, aki taní-
tását megtartja, élni fog, gyümölcsöt hoz és megmarad abban a 
szeretetben, ahogyan az Atya szereti a Fiút és a Fiú övéit (Jn 5,24; 
8,51–52; 15,3–11). „Nem ti választottatok engem, hanem én vá-
lasztottalak titeket.” (Jn 15,16) Isten kiválasztotta, megszólította 
népét, Izraelt, és kihozta nyomorúságából, hogy megszabadítsa . 
Jézus választotta és szólította meg a nyomorúságában tengődőt, 
hogy meggyógyítsa (θεραπεύω – Jn 5,10), egészségessé, teljes-
sé tegye (ποιέω ὑγιῆ - Jn 5,11.15; ὑγιὴς – Jn 5,14), megváltsa 
(ἰάομαι – Jn 5,13).29 

Miközben a negyedik evangélium bemutatja, hogy az ember 
Jézustól bátorított cselekvése hogyan válik Jézussal szembeni 
váddá, Jézus elítélésének okává, egyúttal a Szombat tartalmát is 
előtérbe helyezi. Szombat Isten életadó és ítélő jelenlétének tör-
ténelmet idéző és jövőre irányuló, várakozást keltő ünnepe.30 A 

29 Vö . Ronning, John: The Jewish Targums and John’s Logos Theology, Baker 
Academic, Grand Rapids, 2010, 163–165.

30 A Szombat a babiloni fogság után a szabadság és Isten közös tiszteletében 
töltött örömteli nyugalom ünnepe, amely a végső időkben minden ember 
Szombatja lesz (vö. Iz 66,22–23). Vö. Morgenstern, Julian: Sabbath, IDB, Vol . 
4., 135–141.
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Szombat a szolgaságot, kirekesztettséget megélt, „egész ember 
gyógyulásáért” van (vö. Jn 7,23). Ámosz könyve mintha a sze-
gény, elnyomott szinonimájaként használná az igaz megjelölést 
(pl. Ám 2,6–8; 4,11–12), anélkül, hogy a periférián élők bármiféle 
erkölcsileg helyes tettére utalna. Igazak, mert Isten igazságának 
jelei: bennük, szegénységükben, kiszolgáltatottságukban Izra-
el önmagára tekinthet, és Isten szabadítására emlékezhet. Egy 
periférián élő ember az ember igazsága: a szabadításra, gyógy-
ulásra szoruló emberé, aki vágyik arra, hogy kizsákmányolók, 
elnyomók, vetélytársak helyett „embere” legyen, akinek nem 
keze, lába vagy más szerve szorul gyógyulásra, hanem önmaga, 
az egész ember. Mi az az elidegeníthetetlen jog, ami miatt Ámosz 
igaznak tekinti a szegényt, és ami az egész embert érinti, aho-
gyan az egész embert gyógyította a Jn 5-ben elbeszélt találkozás? 

Újabb találkozás – a szabadság méltósága

Miután a narrátor az ember gyógyulásáról hírt ad, s hozzáfűzi, 
hogy „azon a napon pedig Szombat volt”, rögtön a következő 
versben a meggyógyított megszólított lesz, párbeszédbe vont (Jn 
5,10–12). A megszólítók szándékától függetlenül az a tény, hogy 
Izrael törvényei kapcsán szóba elegyednek vele, kérdést intéz-
nek hozzá, kettős módon jelzi gyógyulását. Egyrészt visszakerült 
a társadalom életébe, szava lett. Olyan ember, akit észrevesznek, 
megkérdeznek és meghallgatnak. Másrészt a kérdés – „Ki mond-
ta neked…?” – bennfoglaltan elismer egy, a megszólított szemé-
lye mögött álló tekintélyt, akinek hallgat szavára akár társadalmi 
beilleszkedését befolyásoló kérdésekben is . Az ember helyzete 
már nem „embertelen”. Gyógyulása túl azon, hogy kezébe tudta 
venni saját sorsát, éppen abban áll, hogy immár van valaki, aki 
hozzá szólt, aki javát akarta, akivel találkozva felismerte önmaga 
méltóságát, aki által újra rálelt a közösségben rejlő erőre.

A következő pillanatfelvétel a gyógyulás útján járó ember 
történetét szövi tovább . Második találkozása Jézussal a Temp-
lomban történik . Hogy miért megy oda, az evangélista nem rész-
letezi. Két nyilvánvaló oka is volna erre: talán azért, hogy vissza-
nyert egészségéért hálát adjon,31 vagy pedig mert egészségesen 
részt vesz az ünnepen, mely a történet kezdetén Jézus Jeruzsá-
lembe érkezésének is oka volt. Így újabb jelét látjuk annak, hogy 
ismét részese lett környezete, közössége életének, ünnepeinek. 
Második találkozása Jézussal mélyebb megismerés forrása: ezt 
követően számára az, akivel találkozott, már nem csupán valaki, 
aki meggyógyította őt (Jn 5,11), de akit nem ismer (Jn 5,13). E 
második találkozás után már néven nevezi Jézust (Jn 5,14–15). 
Jézus szavai az egész ember gyógyításáról szólnak: „Íme, meg-
gyógyultál, többé már ne vétkezz, nehogy valami rosszabb tör-
ténjék veled .” 
31 Így értelmezi pl. Bolyki, i. m. 157. Keener, i. m. 643.
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Eddig nem volt arról szó, hogy az ember betegsége bűne kö-
vetkezménye lett volna; ilyen szemlélettel a negyedik evangéli-
um szembehelyezkedik (Jn 9,2–4).32 Figyelemre méltó azonban, 
hogy az ige (ἁμαρτάνω) főnévi alakja (ἁμαρτία) már az evan-
gélium első tanúja, Keresztelő János vallomásában megjelenik, 
amikor Jézusról kijelenti: „Íme […], aki elveszi a világ bűneit” 
(1,29). A negyedik evangéliumban a ἁμαρτία a világ jellemzője, 
egy kapcsolatbeli hiány, ami az Istentől való távolságot jelzi.33 A 
gyógyítást követő beszédben Jézus az Atyával való egységéről, a 
tőle látottak cselekvéséről, s a tőle kapott éltető és ítélő hatalom-
ról szól, amely szeretetből fakad, s e szeretetben megnyilvánuló 
Életre akar vezetni (Jn 5,19–30). Templomi beszédeinek témája 
ez az egység (Jn 7,27–28; 8,14–16.19; 10,25–30; vö. még 12,44–50). 
Ennek a szeretetnek a természetét tárja fel tanítványainak (Jn 
3,16–17), s barátaivá választva őket ezt a szeretetet hagyja rájuk 
küldetésként (Jn 15,1–17), a gyűlölettel és megvetéssel szemben 
(Jn 15,18–27), a világ lehetőségeként (Jn 17,20–26, különösen 
20–21. vers). Az az ember, aki egykor a periférián létezett, most 
a legalkalmasabb időben és helyen – Szombaton a Templom-
ban – lehetőséget kap arra, hogy kinyilvánítsa: egész emberként 
gyógyulttá, szabaddá lett; legmélyebb szabadságában szólítja 
meg őt Jézus, hogy élete folytatásáról döntsön. Az Istenben gyö-
kerező és Benne élt Élet leghitelesebb tanújaként az emberré lett 
Ige a kapcsolataiba visszavezetett embert a Kapcsolat, az örök 
Élet kérdése elé állítja.

A meggyógyított utolsó megnyilvánulása, az utolsó híradás 
róla az evangéliumban, hogy „megvitte a hírt a zsidóknak…” 
(Jn 5,15) A „hírül visz” (ἀναγγέλλω) kifejezést többen hálátlan-
ságként, árulásként értelmezik .34 Az ige azonban többnyire Isten 
akaratára, tettére, a kinyilatkoztatás továbbadására vonatko-
zik .35 Ezért mások inkább a meggyógyult öröme megnyilvánu-
lásának, tanúságtevő szerepének kifejezését látják benne.36 Talán 
az, akinek egykor nem volt embere, vágyik megosztani a megta-
lált kapcsolatokban nemcsak azt, ami történt vele, hanem azt is, 
hogy ki által történt, kit ismert meg általa . 

Miért nem teszi egyértelművé az evangélista, hogy itt az élet 
újabb kudarca vagy a beteljesedés felé tartó élet lépésének va-
gyunk tanúi?

32 Vö. Farkasfalvy, i. m. 152.
33 De Vries, Simon J .: Sin, sinners, in IDB, Vol. 4., 361–376, 371.
34 Vö. Bolyki, i. m. 157. Keener, i. m. 644. 
35 Vö. Broer, Ingo: αγγέλλω, αναγγέλλω, απαγγέλλω, in EDNT, Vol. 1., 12–

13. Az ἀναγγέλλω tizenöt újszövetségi előfordulásából tizenegy esetben 
Isten akaratára, tettére, a kinyilatkoztatás továbbadására vonatkozik (pl. Jn 
16,13–15). Jn 4,25-ben maga Jézus az alanya. 

36 Így Léon-Dufour, i. m. 45–46. Farkasfalvy, i. m. 152. O’Day, Gail R.: The 
Gospel of John. Introduction, Commentary, and Reflections, in Leander E. 
Keck (ed.): The New Interpreter’s Bible, Vol. 9., Abingdon, Nashville, 1995, 491–
865, 580.
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A történet elején a névtelen sokaság névtelen, tehetetlen em-
bere állt előttünk. Most valaki, akinek ismerőse van, akit néven 
nevez: Jézus. Kezdetben észre nem vett, kiszolgáltatottságában 
tárgyiasult lét volt az osztályrésze. Most cselekvőnek, hírvivő-
nek látjuk őt. Ott maradunk a kimondatlan kérdéstől megszó-
lítva: látjuk-e őt? Kinek látjuk őt? Valakinek, akiről mint párbe-
szédre sem méltó „esetről” ítéletet mondunk? Vagy valakinek, 
aki egy találkozás részese lett, s akinek élete és ítélete annak 
kezében van, Aki meglátta, megszólította őt? Látjuk-e benne a 
Szombat emberét?

Az események tehát itt találkozásról szólnak, amelyben az 
élet perifériáján élő és az őt szemlélők egyaránt döntésre meg-
hívottak. A várakozás helyzete döntéshelyzet. Elkerülhetetlenül 
dönteni kell afelől, hogy megnyílunk az élet előtt vagy megmara-
dunk abban, amit életnek vélünk. A periféria kérdése, hogy sze-
replője tudok-e lenni annak a történetnek, amelyben a nincstelen 
(Jn 5,7) életet bíróvá lehet, vagy úgy vélekedve, hogy ismerem 
az örök élet forrását, végül nélkülözőnek kell felismernem ma-
gamat (Jn 5,39–41). Határhelyzetben vagyunk mindnyájan. Aki-
nek „nincs”, ezzel a hiányával méltósággal ajándékozhat meg: 
a benne látott hiány az én hiányom is. Van-e emberem? Embe-
rem-e az, aki gyógyulást tud adni? Elfogadom-e azt az Életet, 
amely az Atya Jézussal megosztott élete, aki azt akarja, hogy ott 
legyünk vele, ahol ő van: a szeretetnek ebben az egységében? El-
fogadom-e azt az Életet, amely szeretetből önmagát odaajándé-
kozva az ajándékozó boldogságára, egymás iránt tanúsított ha-
sonló szeretetre hív meg (vö. Jn 13,15–17; 15,12–17)? Meglátom-e 
a periférián élő tehetetlenségében Jézus értünk adott élete jelét, 
teste sírba tehetetlenülését?

Ma este is ott ült a ház lábazatának peremén. A sötétedő vá-
rosban még nyüzsgött az élet. Ő várt. Nem türelmetlenül, nem 
feszengve. Várt. Kezében ott volt a tér sarkán álló, mozgó könyv-
tárból hozott, szamárfüles könyv. Olvasott. Ha előtte ment el 
valaki a járdán, várakozóan felemelte a tekintetét . Valakit várt . 
Amikor a nő befordult a sarkon, figyelmes tekintettel fordult 
felé. Látta a nő arcán és mozdulataiban a nap fáradtságát. A nő 
most is odaköszönt neki. Ahogy tegnap is, tegnapelőtt is. Jó ideje 
már. Múltkor a könyvről kérdezte, amit olvasott. Most hát várta, 
s a nő megérkezett. Ő ránézett, kezét emelte a könyvvel, s kérde-
zett: kölcsön adhatja a könyvet? Volna-e kedve elolvasni? A nő 
köszönettel igent mondott. Tudta, ma nagy ajándékot kapott: az 
ember megajándékozta őt megtalált méltóságával.
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Jean-Pierre Longeat

Szerzetesség a periférián

Hat éve töltöm be az AIM 
(Alliance Inter-Monastère) elnöki tisztét, és dolgozom a bencés 
család új alapításainak szolgálatában az egész világon . Mindez 
lehetővé teszi számomra, hogy sok közösséggel találkozzam az 
öt kontinensen. Az AIM egyik küldetése, hogy a szerzetesélet fej-
lődését figyelje a világban. Ilyen minőségben kaptam a felkérést, 
hogy fejtsem ki véleményemet Ferenc pápa felszólításával kap-
csolatban, amelyet római szolgálata elején tett: az egyház legyen 
„kilépő egyház”, induljon el a perifériák irányába. Milyen kap-
csolat lehet a szerzetesélet és a pápa felszólítása között?

Mit is mond a pápa Evangelii Gaudium kezdetű enciklikájá-
ban?

20. Isten szavában újra meg újra megjelenik a „kilépés” dinamiz-
musa, melyet Isten ki akar váltani a hívőkből. Ábrahám elfogadja a hí-
vást, hogy induljon el egy új föld felé (vö. Ter 12,1-3). Mózes meghallja 
Isten hívását: „Menj, elküldelek” téged (Kiv 3,10), és kivezeti a népet 
az Ígéret földje felé (vö. Kiv 3,17). Jeremiásnak azt mondja: „Menj el 
azokhoz, akikhez küldelek” (Jer 1,7). Napjainkban ebben a Jézus által 
parancsolt „menjetek”-ben jelen vannak az Egyház evangelizáló külde-
tésének mindig új helyszínei és kihívásai, és mi valamennyien meghí-
vást kaptunk erre az új missziós „kilépésre”. Minden keresztény ember 
és minden közösség maga fogja felismeri, hogy melyik az az út, amelyet 
az Úr kér tőle. Ám valamennyien egyaránt arra kapunk indítást, hogy 
fogadjuk el ezt a hívást: lépjünk ki a saját kényelmünkből, legyen ben-
nünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evan-
gélium világosságára.
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Ebben az első bekezdésben a pápa arra szólítja fel a keresz-
tény közösségeket, hogy hallják meg Krisztus felszólítását, és in-
duljanak el azokhoz, akikhez küldte őket. Ez missziós „kilépés”. 
Nem Ferenc pápa az első, aki hangsúlyozza ezt a parancsot. VI. 
Pál pápa nagy enciklikáján, az Evangelii nuntiandin kívül, már 
XII. Piusz pápa is 1957-es Fidei donum kezdetű enciklikájában 
arra hívta a keresztényeket, hogy bátran tegyenek tanúságot hi-
tükről, különösképpen Afrikában és Ázsiában. Ennek nyomán 
jött létre számos bencés és ciszterci alapítás, az 1960-as évek ele-
jétől kezdve évente átlagosan tíz. Így 2020-ban mintegy 600, a 
bencés családhoz tartozó monostor létrejöttének örvendhetünk 
majd – ez lesz hatvan év termése .

A monasztikus szerzetesség missziós jellege mindig nagyon 
eleven volt . A szerzetesi hagyomány újra és újra visszanyúl Áb-
rahám példájához, aki elhagyta földjét, rokonságát, s végül ön-
magát is, olyannyira, hogy már azt sem tudta hová megy: ez a 
szerzetes alapvető magatartását jellemzi, aki mindent elhagy, 
hogy kövesse Krisztust, és a Mesteréhez igazítsa életmódját. Eb-
ből a magatartásból, ebből a lelki készségből születik az a misz-
sziós képesség, amely nem a szerzetes akaratától függ, hanem 
Isten művétől, amely kibontakozik benne. Valószínűleg ez teszi 
olyan sajátossá ezt a felszólítást az önmagunkból való kilépésre . 
Arról van szó, hogy már ne tartozzunk önmagunkhoz, sem ah-
hoz, amit illuzórikus módon magunkénak gondoltunk . A szer-
zetes misszionárius, ha nem önmaga van élete középpontjában, 
ha elmegy a perifériára, hogy ott olyan életet éljen a többiekkel, 
amely Isten országát idézi meg, annyira, hogy akik látják, nem 
tudják semleges módon szemlélni .

A nagy nehézség ezen szerzetesek, szerzetesnők és közössé-
geik számára, hogy ne egy olyan kipárnázott világba telepedje-
nek le, ahonnan már semmi sem hívja őket „kilépésre”.

Az is előfordul, hogy a „kilépés” szót megkérdőjelezik és fél-
reértik, aminek aztán egészségtelen következményei lehetnek . 
„Hiszen végül is – halljuk néha szerzetesek és apácák szájából – 
nem az a hivatásunk, hogy kimenjünk a monostorból, amelyben 
a stabilitás fogadalmával elköteleztük magunkat.” Csakhogy 
nem erről a kilépésről van itt szó, hanem arról, amely mély meg-
térés, és lehetővé teszi, hogy ne úgy éljünk, mintha mi lennénk a 
világ közepe. E hibás szemlélet szerint a szerzetesek jelenlétének 
valódi értelme a monostor lenne . Márpedig a szerzetesélet min-
dig újabb kimozdulásra hív. A szerzetesélet célja Krisztusnak és 
evangéliumának hirdetése, és nem önmagunk és bástyáink iga-
zolása .

Amikor a pápa a perifériákról beszél, központot is feltételez . 
Ez a központ helyenként más és más lehet: először is önmagunk, 
a közösség, amelyhez tartozunk, az egyház, de kulturális vagy 
nemzeti identitásunk, munkánk is. Gyakran e köré a központ 
köré szervezzük az életünket. A perifériák, amelyek körülve-



szik, hozzá igazodnak. Nincs ebben semmi önző, az emberi élet 
megértésének és megvédésének reflexéről van szó, mindazzal 
kapcsolatban, ami idegen a megszokott világunkhoz képest. A 
periféria ezért mindig félelmetes, és gyakran sorompókat készí-
tünk, hogy megvédjük magunkat elbizonytalanító nyomásától. 
Az evangélium üzenete meg akar gyógyítani bennünket ettől a 
félelemtől, hogy olyan egyetemes közösséget építsünk a szere-
tet Országának törvényszerűségei alapján. Arról van tehát szó, 
hogy életünk középpontját kapcsolatba hozzuk Krisztussal, és 
nem félünk elindulni a perifériák felé, amelyek körülveszik.

Ez azzal kezdődik, hogy a központot, legyenek bár hozzánk 
közelállók vagy távoliak, önmagunkból mások felé helyezzük. 
Az evangélium számos jelenete mutatja Jézust ilyen helyzetben: 
például amikor a szamáriai asszonnyal beszélget, vagy a bűnös 
nővel Lévi házában, vagy Zakeussal.

A szerzetesközösségben ez úgy jelenik meg, hogy mindenki-
nek állandóan figyelnie kell testvéreire vagy nővéreire, akik kö-
rülveszik, valamint a vendégekre, a szomszédokra, a kongregá-
cióra, a rendre és természetesen az egész társadalomra, beleért-
ve azokat is, akik a peremen élnek, mint a hajléktalanok, akiket 
gyakran befogadnak a monostorokba, és akik a végső perifériát 
jelentik a szerzetesi világ számára .

A szerzetes számára nagy kísértés lehet, hogy celláját vagy 
a klauzúrát ürügyként használja és saját érdekeit vegye figye-
lembe, ami gyakran pusztán annyit jelent, hogy nyugalmat sze-
retne magának. Ez meglehetősen távol áll az Isten akaratára 
nyitott szív csendjétől, amely kész a meglepetések befogadásá-
ra is. Ehelyett annyira bezárkózik, hogy néha még a közösség 
java sem érdekli. Szent Benedek figyelmeztet erre a veszélyre, 
amikor azt mondja, hogy a szerzetesnek készségesnek kell ma-
radnia, ha valamilyen szolgálatot vagy munkát kell ellátni . Arról 
is beszél, hogy egyeseknek ki kell menniük a monostorból, és 
erősen ajánlja a testvéreknek, hogy ilyenkor maradjanak igazán 
szerzetesek, és ne engedjenek a szétszórtság kísértésének . Beszél 
a vendégekről, akik bármelyik pillanatban érkezhetnek, és va-
lóban zavaróak lehetnek . Mégis azt ajánlja, hogy úgy fogadják 
őket, mint Krisztust! Nagy Szent Gergely pápa Dialógusaiban, 
amely elbeszéli Szent Benedek életét, úgy mutatja be őt, mint aki 
szüntelenül figyel azokra az eseményekre, amelyek érik, és ame-
lyekre megfelelő választ kell adnia. Ez igaz mind helyi szinten a 
tanítványaival, mind az egyházi vagy világi elöljárókkal kapcso-
latban. Érezzük, hogy szívének középpontjában Krisztus állt, aki 
bármikor elindíthatta a felebaráti szeretet gyakorlására.

A hozzá tartozó szerzetesek, a szerzetesnők és a közösségek 
tehát arra kaptak meghívást, hogy „lépjenek ki”, és menjenek el 
az emberi perifériákra. Ehhez a következőket kell tenniük:

1. Ápolni a kapcsolatot Krisztussal mint központtal, akiben 
minden megvalósulhat . A lectio, a csend és az imádság, a közös-
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ségi liturgia az egyházban, vagy más körülmények, különösen 
az étkezés vagy a káptalan is segíthetnek ebben .

2. Elindulni e központból, hogy „kilépjünk” mind személyes, 
mind közösségi szinten .

3. A közösségbe kívülről érkezők fogadásának közös gondo-
zása, hiszen Krisztussal találkozunk bennünk. Különös gonddal 
kell fogadni a szegényeket és a zarándokokat (vö. RB 53).

4. Figyelemmel lenni azoknak a világiaknak a szükségletei-
re, akik valamilyen módon bekapcsolódnak a közösség életébe 
(oblátusok, alkalmazottak, jótevők stb.). Figyelni emberi és spiri-
tuális kéréseikre .

5. Bekapcsolódni a helyi egyház életébe, közösségben hirdet-
ni vele az evangéliumot, mindenki a saját hivatásának megfele-
lően.

6. Nyitottnak maradni a társadalom kérdéseire, szerzetesi 
módon részt venni a társadalom fejlődésében, különös gondot 
fordítva a peremen élőkre.

Azon túl, hogy az egyháznak el kell indulnia a perifériák 
felé, azt is mondhatjuk, hogy a szerzetesélet maga is a periféria 
megtapasztalása az egyházban és a társadalomban . A monasz-
tikus szerzetesek és apácák olyan eredeti életre kaptak meghí-
vást, amely aligha felel meg a társadalmi szerveződés rendes 
módjának. Kissé elkülönülten élnek, nem birtokolnak semmit, és 
egymáshoz tartoznak a közösségben egy életen át . Mindenkire 
nyitottak és mindenkit befogadnak: a hajléktalanokat ugyanúgy, 
mint a vezérigazgatókat, tanárokat, munkásokat vagy orvoso-
kat. A közösség így elkülönült, periférikus hely lesz a társada-
lomban, és bizonyos értelemben még az egyházban is . Annál is 
inkább, mert ha közelebbről nézzük, a monasztikus szerzetesek 
és nővérek, akik egyáltalán nem hősök, nagyon is törékeny em-
berek. Ezért van szükségük arra, hogy valamilyen erős struktú-
rára támaszkodjanak, amely lehetővé teszi számukra, hogy Jé-
zusnak jó tanítványai legyenek. Ebben az értelemben arra kaptak 
meghívást, hogy hozzájuk mint perifériához csatlakozhassanak . 
Az irgalmas szamaritánus megvert emberének helyzetében van-
nak; az irgalmas szamaritánus segít neki, akiben felismeri fele-
barátját. Ez a szamaritánus egyébként, a pappal és a levitával el-
lentétben, maga is a zsidó hit perifériáján van . Milyen szép ez a 
példabeszéd, amely megmutatja, ahogy az egyik periféria evan-
gelizálja a másikat . Azért tudja ezt megtenni, mert törékeny, és 
nem a központban, biztonságban van .

A szerzetesek és nővérek szolidárisak lehetnek mindazokkal, 
akik a társadalom és az egyház peremén élnek, és így tanúságot 
tehetnek a Krisztusba vetett reményről, aki mint Jó Pásztor jön el 
hozzájuk. Ez egy másik módja annak, hogy kilépjünk magunk-
ból, bezártságunkból, bizonyosságainkból. Meglepő látni, hogy 
az evilág peremén élők mennyire otthon érzik magukat a mo-
nostorokban .
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21. Az evangélium öröme, mely betölti a tanítványok közösségének 
életét, missziós öröm. Ezt tapasztalja a hetvenkét tanítvány, akik öröm-
mel telve térnek vissza küldetésükből (vö. Lk 10,17). Ezt éli át Jézus, aki 
örömtől ujjong a Szentlélekben, és dicséri az Atyát, mert kinyilatkoz-
tatása eljut a szegényekhez és a legkisebbekhez (vö. Lk 10,21). Ezt ér-
zik csodálattal eltelve azok, akik pünkösdkor „mind a saját nyelvükön” 
(ApCsel 2,6) hallva az apostolok igehirdetését, elsőként tértek meg. Ez 
az öröm annak a jele, hogy meghirdették az evangéliumot, és az kezd 
gyümölcsöt teremni. De mindig jellemzője a kivonulás és az ajándék, 
az önmagából való kilépés, az úton lét és a mindig újrakezdett magvetés 
dinamikája. Az Úr azt mondja: „Menjünk máshová, a szomszédos hely-
ségekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki!” 
(Mk 1,38). Amikor a magot valahol elvetette, nem marad ott tovább, 
hogy jobban megmagyarázza, vagy hogy újabb jeleket adjon: a Lélek 
arra vezeti, hogy induljon tovább más falvakba.

Amikor a pápa hangsúlyozza, milyen örömmel jár a kilépés-
ben álló megtérés, arra hív minket, hogy abban fejlődjünk, amit 
a szerzetesközösségek már most életre váltanak az evangélium 
hirdetésében .

Gyakran megérint, amikor Európán kívül járok, hogy a nem-
rég alapított fiatal közösségek mennyire telve vannak örömmel. 
Ez főleg Afrikában igaz: amikor meghallgatom az alapítók el-
beszéléseit, mindig mélyen meghat az a mély öröm, amely az 
emberek önátadásából fakad; ez a boldogság mélyen áthatja a 
közösségek életét. Jól emlékszem Dominique Catta atya elbeszé-
lésére, aki a Keur Moussa-i apátság szerzetese. A franciaorszá-
gi Solesmes-i apátságban klasszikus szerzetesi képzést kapott, 
majd Szenegálba küldték az új alapításba, amely teljesen isme-
retlen volt számára. Itt a számos kapcsolaton keresztül meg is-
merte Isten országának örömét, majd ezt nagyszerűen le is fordí-
totta a zene nyelvére. Az általa különleges szereppel felruházott 
és előszeretettel használt liturgikus hangszer, a kora már az egész 
világon terjeszti ezt az örömöt. 90 évesen bekövetkezett haláláig 
Catta atya végig megőrizte a gyermeki örömet, és mindig boldo-
gan beszélt a sokszor nehéz mindennapok csodáiról .

Amikor kórusban éneklő szerzeteseket vagy nővéreket lá-
tunk, néha igen szigorúnak tűnnek, és arra gondolhatunk, nem 
lehetnek valami vidámak . De amikor a közösségi életben vagy 
személyes beszélgetésben találkozunk velük, észrevesszük, 
hogy a szívükben mély öröm lakozik. Emlékszem egy közös-
ségre Twazanában, Dél-Afrika egyik eldugott csücskében, zu-
luföldön, ahol a bencés nővérek kis iskolájában a gyerekek úgy 
táncoltak és énekeltek, ahogy azt sehol másutt nem láttam. Ott 
valóban meg lehetett érinteni Isten országának szépségét. Majd 
a varázslatos pillanat után a nővérek elénekelték a vesperást, 
elmondták a rózsafüzért. Összeszedettségük mögött ekkor már 
nem látszott a spontán öröm, amely azonban mégis ott volt a szí-
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vükben. Ne bízzunk meg a látszatban: nem mindig az a boldog, 
akit annak hiszünk.

Gyakran láthattam ezt az örömet Kongó és a Fülöp-szigetek 
elszigetelt és szegény közösségeiben . Amikor vendég érkezik, 
az magának a húsvétnak az öröme. A nővérek vagy a testvérek 
mindent megtesznek, hogy a vendégfogadás a testvéri szeretet 
jele legyen, és az osztozás boldogsága el ne maradjon .

Máshol, ahol a vendégfogadás gazdagabb és kevésbé családi-
as, előfordul, hogy az ember rosszul érzi magát, mert mintha za-
varná a napirendet . Mintha a napirend betartása biztosítaná a jó 
szerzetesi életet, miközben szomorúság vesz erőt a közösségen, 
hiszen már nem is tudja, mi létének célja .

Ha folytatjuk az Evangelii gaudium enciklika olvasását, a pápa 
újabb felhívásaival találkozhatunk, amellyel tovább buzdítja az 
egyházat a perifériák felé való kilépésre: „Kezdeményezni, bevo-
nódni, kísérni, gyümölcsöt hozni, ünnepelni.”

Monasztikus közösségeink kezdeményeznek-e kellőképpen? 
Gyakran megütközöm azon, hogy a létező javak gondja jobban 
lefoglalja a szerzeteseket és nővéreket, mint bármilyen új pers-
pektíva. Vajon képesek vagyunk-e előrenézni, és néhány szokást 
megváltoztatni, ha azok akadályozzák a körülöttünk élőkkel a 
kapcsolatot? A monostorokat gyakran várnak tekintik, amelynek 
nem merik kinyitni a súlyos kapuját: hogyan lehetne lehetővé 
tenni egy olyan kapcsolatot, amely egyrészt megőrzi a szerze-
tesi identitást, másrészt spirituális egzotikumot vagy képzelgést 
mellőzve mint evangéliumi szimbólumot tárja az emberek elé a 
monostort .

A szerzetesközösségeknek mindig is különleges kapcsolata 
volt a kultúrához és művészetekhez. Hogyan osztják meg mind-
ezt az emberekkel? Ma nagy gondot fordítanak az ökológiára, de 
vajon kezdeményezéseik beilleszkednek-e egy nagyobb egész-
be? Vendégházaikban lehetőséget nyújtanak arra, hogy az oda-
látogatók kilépve a nyomasztó magányból lelkigyakorlatokon 
vegyenek részt, de az ebben részesülők köre még mindig nagyon 
szűk. A kezdeményezések bizonyára függnek a közösség mére-
tétől is: egy kisebb közösség jobban képes testvéries tanúságot 
tenni, mivel méreténél fogva családiasabb. Ahogy Marie-Laure 
Durand filozófusnő mondta: a szerzetesközösségek a családi 
együttélés kísérleti helyei lettek, amely egyre nehezebb, mivel a 
társadalomnak ez az alapsejtje átalakulóban van .

Az ilyen tanúságtétel csak akkor befogadható, ha komolyan 
élik meg . Szimbolikusan a közösségek életének középpontjába – 
megfelelő formában – a lábmosásnak kell kerülnie, ahogy annak 
Szent Benedek felismerte a fontosságát: egymás és a vendégek 
lábának megmosása . A kapcsolatba a láb és nem a fej magassá-
gában lépünk be. A szív mélységéből keressük a kapcsolatot. Ez 
társadalmunk számára létfontosságú. Így a szerzetesek nem te-
kinthetik magukat a nyájtól külön álló juhoknak: ismerniük kell 
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a többiek szagát, megosztani az életüket, és szolidárisan elköte-
leződni irántuk.

Mindehhez türelem kell. Nem lehet siettetni az emberi szívet. 
Bele kell tehát kezdeni egy átalakulási folyamatba . A csírázás 
hosszú idő. Az úton akadályok támadnak. A világ sok közössé-
gében járva megállapíthattam, milyen fontos a kísérés. A fejlődés 
végtelenül sok időt kíván. Különösen egy vietnami monostorra 
gondolok, amely orvosi rendelőt nyitott. Gyakran természetes 
gyógymódokat, ősi praktikákat használnak. Az igények növe-
kedésével azonban fejlesztésre volt szükség. A szerzetesek már 
nem bírták, s noha nem értett egyet vele mindenki, egy idő után 
szolidáris világiakat is bevontak a munkába. Ennek a szerzete-
sek által indított és a világiak által kísért kezdeményezésnek na-
gyon erős tanúsága van. Olyan közegben történik, ahol a monos-
tor fontos szerepet játszik a helyi társadalom életében .

Isten országát gyümölcseiről lehet felismerni: Isten veti el a 
magot, az apostol türelemmel várja, hogy kihajtson, majd learat-
ja a termést. A mag nagyon fontos: az Ige, amelyet a szívünk mé-
lyén megkapunk, és amelyet megosztunk egymással . Minden-
képpen gyümölcsöt hoz, ha nem tagadjuk meg jelenlétét ben-
nünk és körülöttünk. A mag elvetése után Krisztus munkásokat 
küld az aratásra. Ekkor fel lehet ismerni a sokféle gyümölcsöt, és 
le kell szedni . A monasztikus közösség, mint minden evangeli-
záló közösség, arra hivatott, hogy gyakorolja az aratás művésze-
tét. Bárhol legyünk, bármilyen társakkal is éljünk együtt, mindig 
van gyümölcs Isten kertjében. Az a drámai, ha nem vesszük ész-
re, és nem gyűjtjük be. Milyen szomorú látvány az elhagyatott 
gyümölcsöskert, ahol a gyümölcs a földre hullik anélkül, hogy 
leszednék vagy összegyűjtenék. A közösségen belül vagy kívül, 
a gyümölcs elérhető közelségben van. Felismerhető a túláradó 
emberségről és mély kapcsolatokról; ez a gyümölcs a menyegzős 
lakomára készült, amelyen mindenki megkapja a maga részét; 
azt a mindennapi kenyeret, amelyből közösségünk származik.

Ezért aztán a pápa igen logikusan a missziós közösség ünne-
pi dimenzióját említi. Ennek egyik megjelenési formája a liturgia 
szépsége, amelynek említésére nem maradhat közömbös a mo-
nasztikus társadalom . A liturgia fontos szerepet játszik benne, 
és egyszerre szolgál Isten országa kegyelmének befogadására, 
és a mi kapcsolatunk megújítására az isteni forrással, amely az 
evangélium egyre teljesebb hirdetésére indít bennünket. A litur-
gia elsősorban nem teljesítendő kötelesség, hogy megfeleljünk 
az egyházi előírásoknak; hanem a kegyelem ünnepe, amelynek 
forrása és csúcsa az eucharisztia . A monasztikus életben pedig 
kiterjed minden gesztusra és a lét minden szavára . A szerzetes 
élete, ahogy Krisztus minden tanítványának élete, arra hivatott, 
hogy egészen eucharisztikus legyen, és állandóan megújuljon az 
evangélium hirdetésében .

Mekkora öröm ilyen osztozásban élni! Nem lehetséges, hogy 
az evangéliumi öröm ne érintse meg a szívét sok embernek, aki 
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valamilyen formában találkozik vele. Ez az öröm megérinti az 
elszigeteltségtől szenvedő élet szomorúságát, amikor nem találja 
az értelmét, vagy belefáradt az igazság keresésébe . A szerzetesek 
és nővérek megérinthetik ezeket a perifériákat, ahogy ez meg is 
történik a világ sok pontján .

Első látásra talán azt mondhatnánk, Ferenc pápa felhívása, 
miszerint az egyház keresse meg a perifériákat, nem a monaszti-
kus szerzeteseknek és apácáknak szól . De ha nem nekik szólna, 
az azt jelentené, hogy ők nem Krisztus tanítványai, és nem alkot-
nak igazi keresztény közösségeket .

A monasztikus közösségekben tett utazásaim során megálla-
pítottam, hogy sok helyütt él ez a dinamika. Mindig nagy hatás-
sal volt rám a bencés nővérek evangelizációs ereje. Jelen vannak 
a világ minden részén, s közösségi életükkel, amelyben fontos 
szerepet játszik az imádság, valamint apostoli tevékenységükkel 
nagyszerű tanúságot tesznek. De nagyon megérint néhány, szin-
te szűz földön, elszigetelten álló monostor is, amelynek tagjai, 
még ha nem hagyták is el élethelyüket, imádságukkal maguk-
ban hordozzák a világot, átadással élt életük pedig valamikép-
pen láthatóvá válik .

Az egyháznak és azt hiszem, magának a világnak a jövője a 
kilépésnek ezen az útján múlik, hogy egyetlen periféria se merül-
jön feledésbe, hiszen mindegyik ott van Isten szívében.

(Szita Bánk fordítása)
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Berhidai Piusz

Szent mobilitás

Az evangéliumi út kettős iránya

„Járni: igen, de mi felé? (…) befelé és kifelé.
Befelé, hogy állandóan a központ felé forduljunk,

hogy szőlővesszőknek ismerjük fel magunkat
az egyetlen szőlőtőn, aki Jézus. (…) 

Kifelé, a sokféle mai egzisztenciális periféria felé,
hogy együtt elvigyük az evangélium gyógyító kegyelmét

a szenvedő emberiségnek.”
(Ferenc pápa, Genf, Ökumenikus Központ, 2018. június 21.)1

1. Szent Ferenc élete. A középpontban vagy a periférián?

A középkori szentek közül Assisi Szent Ferencről van a kezünk-
ben a legtöbb forrás: hivatalos és nem hivatalos életrajzok, legen-
dák, visszaemlékezések, költői és liturgikus szövegek, pápai bul-
lák, keresztény, sőt nem keresztény történeti források. Személye 
a történeti tudatosságú modern ember számára is középpontba 
került és kerül, gyakran még a kereszténységtől vagy intézmé-
nyes egyháztól elfordulók számára is. E jelenséget számos körül-
mény segítette, mindamellett magának a Szentatyának az egye-
dülálló hite és személyisége is indokolja.2 Mindegyik forrásnak 
megvan a maga nézőpontja, ahonnan szemlél – periféria sok van, 
középpont mindig csak egy –, ahogy a későbbi korszak embere 
is akarva-akaratlan a maga szemüvegén át észleli és fogadja be 
ugyanannak az életnek a körvonalait, fontos vagy fontosnak vélt 
sajátosságait . 

Már az a különbség is figyelmet érdemel, amely a legkorábbi 
és a Ferenc halála után két, illetve három évtizeddel írt életrajzok 
között van. Ezt jól szemlélteti az egyik legendabeli elbeszélés me-
tamorfózisa, amely széles körben ismert, és a Fioretti 16. fejezeté-
ben olvasható: Szent Ferenc a madaraknak prédikál . A csodálatos 
történet egy olyan kontextusban kerül elbeszélésre, amelyben a 
szent fő kérdése, hogy vajon Isten szemlélődő remeteéletre hívja 
őt, vagy inkább egy aktív, igehirdető életformára. A válasz érde-
kében elküldi Masseo testvért két szemlélődő társához – előbb 
Klárához, majd Szilveszter testvérhez –, hogy imádkozzák át a 
kérdést, és közvetítsék Isten szándékát . Mindkét megkérdezet-
1 https://www.evangelikus.hu/ferenc-papa-masodik-beszede-genfben-ver-

okumenizmusa-elorehaladasra-biztat-minket (Utolsó letöltés: 2019. 11. 09.)
2 Ruh, Kurt: A nyugati misztika története II. A 12. és a 13. századi női misztika és az 

első ferencesek misztikája, Akadémiai, Budapest, 2006, 428.
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től ugyanaz a válasz érkezik: „Menj prédikálni!” Ennek hallatára 
Ferenc prédikálni kezd a városokban és falvakban, s ennek gyü-
mölcse lesz a Fioretti szerint a „világi rend” is, amelynek tagjai a 
szerzetesekhez hasonlóan kötelezik magukat az Evangéliumra, 
de világi életállapotuknak megfelelően. Majd az emberek üdvös-
ségét szolgáló prédikálást Ferenc kibővíti az egész Teremtés felé 
való odafordulással, ahogy ez a madarakhoz intézett szavaiból 
kiderül, s amely Giotto közvetítésében is „olvasható” az assisi 
bazilika freskóciklusának darabjaként. Itt nincs mód belemerül-
ni a narratívába rejtett olyan „direkt” ellentmondásokba, mint 
Ferenc „Remeteség vagy prédikáció (pasztoráció)?” dilemmájá-
nak megoldása, miszerint inkább pasztoráció, ugyanakkor ezt 
a választ két olyan ember közvetíti, aki bár hozzá csatlakozott, 
mégis remeteségben, illetve szemlélődő életet él… Most csupán 
állítsuk a 14. századi Fioretti elbeszélése mellé a korábbi források 
tanúságait .3 A népnyelvi Fioretti, az 1330-as években összeállított 
latin Actus beati Fancisci et sociorum eius című legendagyűjtemény 
fordítása 1370–1385 között készült. A benne olvasható elbeszélés 
kevesebb drámai elemmel ugyan, de már Bonaventura Legenda 
maior-jának 12. fejezetében is olvasható, amely részt – az egész 
fejezetet – Ferenc prédikáló tevékenységének szentelte. Már itt 
is egymás után következik az identitáskérdés, valamint a mada-
raknak szóló prédikáció elbeszélése. Bonaventura műve 1260–
1261-re datálható.4 A korábbi, Celanói Tamás által írt életrajzban 
(1228–1229), bár egymástól függetlenül, de megtaláljuk a két té-
mát. Az életmódra vonatkozóan azonban nem hallunk Klára és 
Szilveszter közvetítő tevékenységéről:

Az igazság valódi követői abban az időben nagyon sokat vitatkoztak 
arról, vajon az emberek között kell-e maradniuk, vagy pedig remeteségbe 
vonulniuk. Szent Ferenc azonban, aki legkevésbé sem bízott magában, 
hanem minden ügyes-bajos dolgában buzgó imádsággal igyekezett kiér-
demelni a döntést, úgy határozott, hogy nem magának, hanem Annak 
szenteli életét, aki mindnyájunkért meghalt. (Celanói Tamás: Első 
életrajz 35)5

A Perugiai Névtelennél, valamint A három társ legendájában, 
ebben a két, szintén korai – 1240-es évek elejéről való –, de nem 
hivatalos életrajzban még ennyit sem találunk .6 Csupán arról 
3 E téma kibontásának szenteli kutatását, részletesen elemezve az említett 

szöveghelyeket: Messa, Pietro: Frate Francesco tra vita eremitica e predicazione, 
Edizioni Porziuncola, Assisi, 2001.

4 Vö. Az életrajzi források datálásával kapcsolatban eligazítást nyújt: Uribe, 
Fernando: Introduzione alle fonti agiografiche di san Francesco e santa Chiara 
d’Assisi (secc. XIII–XIV), Porziuncola, 2002.

5 Celanói Tamás életrazai Szent Ferencről, ford. Balanyi György, Hidász Ferenc, 
Várnai Jakab, Agapé, Szeged, 1995.

6 Vö. Perugiai Névtelen 15; A három társ legendája 33 és 36. Testvérünk és 
atyánk. Rövidebb ferences források I., ford. Berhidai Piusz, Magyarok Nagy-
asszonya Ferences Rendtartomány, Budapest, 2018.; A három társ legendája, 
ford. Balanyi György, Hidász Ferenc, Agapé, Szeged, 1995.
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olvashatunk, hogy Ferenc gyakran időzött csendes, elhagyatott 
templomokban, szívesen vonult vissza, hogy az imádságnak 
szentelje magát, ezzel együtt mások szolgálatára is elszánta ma-
gát . A prédikáció azonban nem úgy jelenik meg, mint a vissza-
vonult életformával szemben álló, azt kizáró, illetve felváltó hi-
vatalos szolgálat, hanem mint ami a formálódó identitás része, 
s ami a kezdeti időszakban nem több egyszerű szavakból álló 
buzdításnál. A Perugiai Névtelen művében (A Rend kezdete vagy 
alapítása) ezt olvassuk:

Isten embere addig még nem prédikált a népnek. Mégis, amikor vá-
rosokon és falvakon át vezetett útjuk, férfit és nőt egyaránt buzdított, 
hogy féljék és szeressék az ég és föld Teremtőjét, és tartsanak bűnbánatot 
bűneik miatt. (Perugiai Névtelen 15)

A későbbi források tehát egy 13. századi dilemmát vetítenek 
vissza Ferenc evangéliumi útja kezdetére, amikor ő és társai még 
nem szerveződtek olyan renddé, amely inkább városi közösség, 
és amelynek a kezdetekhez képest több klerikus, azaz hivatásos 
igehirdető tagja van.

A saját szempontok kivetítése Ferenc életére csak az egyik 
megkülönböztető jegye az egyes életrajzoknak. Ezzel együttjár 
az a jelleg, hogy Ferenc hol úgy jelenik meg, mint követendő pél-
da, a maga aszkéta, szegény és egyszerű, ám emberi alakjával, 
hol pedig olyan ábrázolásban, ahol a szent tulajdonságok valósá-
gos szimbólummá állnak össze; ahol az emberi tényezőket elfe-
di vagy legalábbis súlytalanná teszi a misztikum. Ez utóbbinak 
példája többek között a Legenda maior, amelyben Bonaventura 
révén egy vita mystica tárul fel előttünk, az emberi lélek útja Is-
tenbe, amely a megtéréssel kezdődik és a stigmatizáció esemé-
nyében éri el csúcspontját .7 Egy ilyen ábrázolásban előny, hogy 
a mindenkori hívőnek általánosan megragadhatóvá teszi a hit 
útjának egyes szakaszait és fordulópontjait, és önmagában az 
egyedül Szentre irányít, azt teszi szemlélhetővé. Mégis a szem-
lélni nem tudó vagy nem akaró, modern történeti érdeklődésű 
olvasó számára nem bír a legendák egykori performatív erejével; 
mondhatjuk azt is, a ferences források halmazán belül perifériára 
kerül.8 

Amikor napjainkban Ferenc pápa erőteljesen a világ figyel-
mének középpontjába állítja Assisi Szent Ferencet, ezt nyilván-
valóan performatív szándékkal teszi, azaz hogy a szent élete a 
szó eredeti értelmében legenda legyen számunkra: olyan törté-

7 Szent Bonaventura voltaképp ugyanazt írja le Ferenc-életrajzában a 
hágiográfia eszközeivel, amit megfogalmaz a spekulatív misztika keretein 
belül Itinerarium című művében. Szent Bonaventura, Szent Ferenc élete, ford . 
Berhidai Piusz, Szent István Társulat, Budapest, 2015.

8 Vö. Le Goff, Jacques: Assisi Szent Ferenc, Európa, Budapest, 2002; Dalarun, 
Jacques: La Malavventura di Francesco d’Assisi, Edizioni Biblioteca Francescana, 
1996.
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net, olyan példa, amely átalakít minket, mozgásba hoz és üdvös 
tettekre indít. Bevallottan korunk helyzetéből tekint Ferencre, 
társadalmi igazságtalanságtól, emberi szenvedéstől, ökológi-
ai katasztrófáktól sújtott világunkból, s ezzel nemcsak az egy-
ház tagjaihoz, hanem „minden jóakaratú emberhez” fordul (vö. 
Laudato sí enciklika). Különösen indokolt ez részéről és pozíció-
jából a globalizáció korában, ahol akár elfogadjuk tényként, akár 
nem, de „mindnyájan egyetlen világ – one world – szolidaritásra 
ítélt lakosai vagyunk” .9 

A keresztény hit dinamikájában a befelé és a kifelé mozgás 
egyszerre történik . Ha a középpont felé tartok, a periféria irányá-
ba is érzékeny leszek: közelebb lépve a lét forrásához, önmagam 
határait is meghaladva közösségbe kerülök a másik emberrel, 
sőt minden létezővel. Az Evangélium dinamikája ez: egyszer-
re befelé és kifelé. Jézusnak az Atya iránti hűsége egyre erőseb-
ben nyilvánul meg, míg a végsőkig nem megy kereszthalálában 
– eközben nyilvános működése során bár a zsinagógában tanít 
először, de hamarosan küldetését úgy határozza meg, mint ami 
„Izrael házának elveszett juhaihoz szól” (Mt 15,24), sőt a hitet és 
lelki szomjúságot tapasztalva a pogányoknak is kinyilvánítja Is-
ten irgalmát (ld. a szír-főniciai asszony, a kafarnaumi százados, 
a szamariai asszony), övéit mindvégig szereti (Jn 13,1), halála 
mindenkiért való halál (Jn 12,32). A tanítványok Jézust követve 
ugyanebbe a kettős mozgásba kapcsolódnak, és szintén ezt a di-
namikát látjuk kirajzolódni a szentek életében, így Assisi Szent 
Ferenc útján is . Mi sem fejezi ki ezt jobban, mint az áthagyomá-
nyozott fohász: Deus meus et omnia! Istenem és minden!10

A következőkben igyekszem ezt a kettős dinamikát bemutat-
ni Szent Ferenc életútján és evangéliumi életformájában .

2. Kivonulás a városból: „kijöttem a világból”11

Ferenc megtérését talán helyesebb volna felnőtt vagy mélyebb 
hitre jutásnak nevezni. Szorosan összekapcsolódik azzal a belső 
kereséssel, amelynek jegyében gyakran kilovagolt Assisiből. Val-
lásos fiatalemberről van szó, remek lehetőségekkel a világi élet-
ben, akár apja üzleti világába kapcsolódik bele, akár egyéni ál-

  9 Boulad, Henri: Globalizáció és önazonosság, Korda, Kecskemét, 2013, 7.
 10 A ferences misztikáról szólva Anton Rotzetter szembeállítja ezt a fohászt A 

Megnemismert felhője című 14. századi írás gondolatvilágával, kiemelve, hogy 
Ferenc fohásza helyesen így értendő: „Istenem és minden dolog.” (És nem, 
ahogy hagyományosan fordítják sokszor: „Istenem és mindenem.”) „Ami-
kor megvalljuk hitünket Istenben, ebbe az egész teremtés is beletartozik: az 
Istenbe vetett hit által minden egyes létező benső kapcsolatba kerül más léte-
zővel. Abba a mindenségbe tartozik, amelyet Isten teremtett. Így nem csoda, 
ha a létezők Isten nagyságának hírnökeivé és jeleivé válnak.” (Rotzetter, L. 
Anton – Willibrord-Christian Van Dijk – Thaddée Matura: Assisi Szent Ferenc. 
A kezdet, és ami abból megmaradt, Vigilia, Budapest, 1995, 126.

11 Végrendelet 3



mait követve lovagi dicsőség megszerzésére indul. A betegség és 
a hadifogság tapasztalata után azonban valami újat, többet, iga-
zabbat keres, ahogy ezt az életrajzok érzékeltetik . Nem pogány-
ból, illetve másvallásúból lett keresztény, vagy nem-katolikusból 
katolikus, hanem vallásos keresztényből lett krisztushívő, és ez 
a keresés időszakát követően szorosan összekapcsolódott előbb 
egy bűnbánó-remete életmóddal, majd az evangéliumi életfor-
mában való elköteleződéssel.

Ferenc megtérése, ahogy tanúságot tesz erről ő maga Vég-
rendeletében, azzal veszi kezdetét, hogy az Úr a leprások közé 
vezeti, és ő irgalmasságot gyakorol velük.12 Itt a bűnbánat nem 
valami elméleti tevékenységként, önvizsgálattal és vallomással 
jelenik meg előttünk, hanem mint konkrét tett, azzal az emberrel 
való találkozás, akitől korábban undorodott, akit került, vagyis 
aki számára periférián volt. Ehhez ki kellett lépni a város hatá-
rain kívülre, odahagyva a kényelmest és kiszámíthatót, vállalva 
a bizonytalant és a magány okozta belső kényelmetlenséget is. 
Celanói Tamás beszámol róla, hogy Ferenc magányos helyeket 
keresett a városon kívül, és eleinte egy barátját vitte magával. 
Az egyik ilyen hely egy város közeli barlang volt, ahol egészen 
egyedül tudott lenni. Egy ilyen alkalommal „amikor visszatért 
barátjához, annyira el volt gyötörve, hogy egészen más ember-
nek látszott, mikor belépett, és másnak, amikor kijött”.13 A vá-
roson kívüli harmadik „hely”, pontosabban találkozás, szintén a 
falakon kívül, a magukra maradt, üres templomocskákban volt:

És az Úr olyan hitet adott nekem a templomokban, hogy ilyen egy-
szerűen imádkoztam és mondtam: Imádunk téged, Úr Jézus Krisztus, 
minden templomodban az egész világon, és áldunk téged, mert szent 
kereszted által megváltottad a világot. (Végrendelet 4) 

A városból való kivonulás tehát lehetőséget nyújtott számá-
ra, hogy találkozzon a leprással, önmagával és a Jézus Krisztus-
ban önmagát adó Istennel . Nemcsak a város, hanem önmaga 
határain is túlra lépett, s így egyszerre volt képes irgalmasságot 
cselekedni a rászorulóval, talált rá önmagára, és nyílt meg a hit 
ajándékára. Ez az önmeghaladás ugyanakkor nem személyes 
teljesítménye volt, ahogy ezt többször is megvallja: „Az Úr adta 
meg nekem .”14

A világból való kivonulás egyszerre jelent belépést a misztéri-
umba és kilépést az elhagyatott szenvedő felé. A kettő elválaszt-
hatatlanul kapcsolódik egybe . A leprással való találkozás egyben 
az isteni kegyelem megtapasztalása is lesz: 

12 Szent Ferenc műveit a következő kiadásból idézem: Assisi Szent Ferenc írásai, 
Ferences Források Magyarul 3., ford. Berhidai Piusz, Hidász Ferenc, Magyarok 
Nagyasszonya Rendtartomány, Budapest, 2018.

13 Celanói Tamás: Első életrajz 6
14 Vö. Végrendelet 1. 4. 14
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Míg bűnökben voltam, túlságosan keserű volt számomra a leprások 
látása, de maga az Úr vezetett engem közéjük, és én irgalmasságot cse-
lekedtem velük. És amikor eltávoztam tőlük, az, ami nekem keserűnek 
tűnt, átváltozott számomra a test és a lélek édességévé… (Végrendelet 
1–3)

Hasonlóképp a magányos templomokban való időzés, a 
Keresztrefeszített szavainak meghallása nem csupán istenél-
mény, hanem újfajta kapcsolatot jelöl ki a többi emberrel: szol-
gálni az egyházban a többi ember üdvösségét. Ez előbb az 
omladozó templomok helyreállításában valósul meg Assisi kör-
nyékén, később a zarándok és igehirdető élettel Itáliában és an-
nak határain túl .15

3. Jézus nyomdokainak követése:  
„mint zarándokok és jövevények”16

Ferenc életében a világ elhagyása nem a monasztikus ideállal pá-
rosul, ahol az apátság falai jelentik az otthont, leképezve a maga 
rendezettségével, hierarchiájával és a szüntelen istenszolgálattal 
a mennyei város harmóniáját, jóllehet számtalan ponton ebből a 
hagyományból merít .17 Pietro Bernardone fia és nyomában első 
társaiként több assisi polgár a város szélére vonul vissza, hogy 
munkával és imádsággal bűnbánó életet éljen. Nem szakadnak 
el a várostól, eleinte csupán a munka és alamizsnagyűjtés címén 
marad meg kapcsolatuk a „világgal”, a prédikálással pedig már 
a pasztoráció érdekében is egyre inkább a városon belül mo-
zognak. Az otthon és egyben az Isten Országára utaló jel nem 
az apátság lesz, hanem egy változó (mobil) testvéri közösség 
és maga a világ. Még a későbbiekben is, amikor a létszámbeli 
gyarapodás miatt letelepednek a testvérek, helyeik vagy vissza-
vonultságra alkalmas remeteségekben lesznek, ahol a remetesé-
geknek adott regula szerint élnek, vagy az egyes városok szélén, 
gyakran a városfalra építve. Csak később, a klerikalizálódás és 
fokozottabb pasztoráció következményeként alakulnak ki a vá-
rosközponthoz közelebb eső konventek. Jellemző híradása a kró-
nikáknak, hogy egy 1223-ban Speyerben tartott káptalan ünne-
pi miséjét a helyi leprakórházban celebrálják. Egy évvel később, 
amikor a kisebb testvérek Erfurtban telepednek le, ideiglenesen 
a leprások papjának városfalakon kívüli házában helyezik el a 
testvéreket, majd amikor át akarják költöztetni őket és megkér-
dezik Iordanus testvért, hogy építsenek-e számukra kolostort (ad 
modum claustri), ő ezt a választ adja: „Nem tudom, mit jelent: ko-

15 Celanói Tamás: Második életrajz 10–11
16 Megerősített regula 6,2; Végrendelet 24
17 Ezt a témát fejti ki: Varga Kapisztrán: Assisi Szent Ferenc és a monasztikus 

rendek, Sapientiana, 2018/2.

 szent mobilitás 31



lostor. Egyszerűen építsetek nekünk egy házat közel a vízhez, 
hogy lemehessünk megmosni a lábunkat.”18 

Ez a tulajdon nélküli és világban járó életforma lesz az, amely 
keretet ad Ferenc evangelizációjának. Egy olyan mobilis élet, 
amely az ebben a világban testet öltött Isten Fiához akar hasonul-
ni annak lelki és anyagi vonatkozásaiban egyaránt. Ennek lesz 
legprovokatívabb vonása a szegénység:

A testvérek semmit se sajátítsanak ki, se házat, se lakhelyet, se más 
egyebet. És mint zarándokok és jövevények ezen a világon, akik sze-
génységben és alázatosságban szolgálnak az Úrnak, menjenek bizalom-
mal alamizsnáért, és nem kell szégyenkezniük, mert az Úr is szegénnyé 
lett értünk ezen a földön. A fölséges szegénységnek ez az a magasztos-
sága, amely titeket, kedves testvéreim, a mennyek országa örököseivé 
és királyaivá avatott… Ehhez ragaszkodjatok teljes mértékben, szeretett 
testvéreim, és így a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért az égvilágon sem-
mi mást ne kívánjatok birtokolni soha. (Megerősített regula 6,2–6)

A Jézus Krisztushoz való hasonulás programja magával hoz-
za azt a mindig megújuló belső törekvést, hogy a kisebb testvér 
a birtoklás és ragaszkodás kényszerét elengedje a legkülönbö-
zőbb területeken: otthon, ingatlanok, ingóságok, föld, továbbá 
személyes képességek, kötődések, megbizatások tekintetében. 
Nem véletlen, hogy ez a fajta radikalizmus, ami soha nem lehet 
csak anyagi, vagy csak spirituális, szüntelen fejfájást okozott a 
renden belül és kívül. Kezdetben az egyházi vezetés tekintett ér-
tetlenkedve az evangéliumi szegénységre. A Perugiai Névtelen 
szerint, amikor Ferenc a pápa úr áldását kéri az új életformára, a 
Szentatya túl nehéznek ítéli azt, ezért megkérdezi: „Ugyan hon-
nan fogjátok előteremteni mindazt, amire az élethez szükségetek 
van?”19 Ferenc megoldása nem magától értetődő sem akkor, sem 
később: a Gondviselésre bízva magát a társadalomban kisebbek 
életében osztozik, vagyis az egyszerű, dolgozó emberek életvite-
lébe tanul bele . 

Az új életforma a kortársak számára is rendkívülinek hatott. 
A kortárs főpap, Jacques de Vitry beszámol ennek az újdonság-
nak pozitív és negatív vonásairól is . Tudósít a kisebb testvérek-
ről és nővérekről (!), akik hamar nagy tiszteletet vívtak ki példá-
san keresztény életvitelükkel: „Nappal a városokat és a falvakat 
járják, buzgón munkálkodván a lelkek megnyerésén az Úrnak. 
Éjszaka visszavonulnak remetelakjaikba és magányos helyeikre, 
hogy a szemlélődésnek szenteljék magukat.” Ugyanő néhány év 
múlva azon a véleményen van, hogy az új szerzetesi formáció 
„nagyon veszélyes”, mert a világban szétküldött testvérek kö-

18 Merlo, Grado Giovanni: Nel nome di san Francesco. Storia dei frati minori e del 
francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo, Editrici Francescane, 2003. Ma-
gyarul: Szent Ferenc nevében. A ferencesek és a ferencesség története a XVI. század 
elejéig, ford. Sulyok Miklós (kézirat).

19 Perugiai Névtelen 34
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zött „nemcsak tökéletesek vannak, hanem fiatalok és tökéletle-
nek is” .20 

Az útonjáró és minoritást vállaló mindennapok következmé-
nye a regula szövegeiben gyakran visszatérő necessitas kifejezés . 
A Megerősített regula jogi szempontból számos nyitott kérdést ha-
gyó, és egyébként sem túl hosszú szövegében az egyes életterüle-
teket tárgyalva újra és újra ebbe a lezárásba ütközünk: „szükség 
esetén”. A testvérek „szükség esetén” cipőt is hordhatnak; „nyil-
vánvaló szükség esetén” nem kell böjtölniük; anyagi javakat a 
betegek és ruházkodás érdekében az elöljárók elfogadhatnak; 
„ahogy a szükség miatt jónak látják”; „munkájuk ellenértéke-
ként pedig fogadják el, ami szükséges a maguk és testvéreik el-
látására”; egyik testvér a másik előtt „aggodalom nélkül tárja fel 
szükségletét” stb. A Meg nem erősített regula 9. fejezetében, a Jézu-
si szegénység követésének kifejtését ez a felszólítás zárja: „nyil-
vánvaló szükség esetén az összes testvér úgy járjon el a szükség-
leteket illetően, ahogyan az Úr megadja neki kegyelmét, »mert a 
szükség törvényt bont«.” A minoritás velejárója a rászorultság, 
az egymásrautaltság, és nemcsak a közösségen belül, hanem a 
közösséget aktuálisan körülvevő társadalom közegében is: „És 
örülniük kell, amikor alacsonysorsúak és megvetettek, szegé-
nyek és félkegyelműek, betegek, leprások és útszéli kéregetők 
közt forgolódnak.” (Meg nem erősített regula 9,2)

Szent Ferenc reguláját olvasva fölvetődik a kérdés: szabályzat 
ez egyáltalán? Ahol ennyire az éppen adott helyzet és környezet 
szerint lehet és kell alakítani az életet, ott roppant könnyű visz-
szaélni a „szükség esetén” elv alkalmazásával, s ugyanennyire 
nehéz egységes és világos formába önteni azt, hogy mit jelent 
„kisebb testvérnek” lenni . Ferencnek éppen azért kell megsza-
kítania 1219-ben tengerentúli misszióját, mert az otthon maradt 
testvérek között vannak, akik monasztikus, azaz „rendezettebb” 
életforma érdekében új konstitúciókat alkotnak – körvonalazva 
böjt, vándorlás és munkavégzés összefüggését –, míg mások, 
éppen az első társak közül, „újító és megosztó kezdeményezé-
sekbe” fognak. Egyikük kiváltságlevelet szerez a római kúriától 
Szent Klára közösségének lelki gondozására, másikuk kiszakad-
va a testvérek közül leprásokkal együtt alapít új közösséget, kér-
ve rá ugyancsak a Szentszék áldását .21

Ferenc mindvégig kitart a „kisebb testvéri” életforma szűk 
ösvényén, amelynek fő profilja nem valamilyen apostoli vagy 
karitatív tevékenység lesz, hanem csak és kizárólag az Evangé-
lium megtartása, azonban nem a hagyományos szerzetesi kere-
teken belül – bár sokat átvesz, illetve megtanul abból –, hanem 
a világban járva. Ebben a kifelé irányuló életben, amely nyitott a 
perifériákra, azaz a kisebbekkel való közösségre, a Jézus-követés 
fog egységet adni . Ugyanis Jézus szegénységének követése lesz 

20 Idézi: Grado, i. m.
21 Uo .
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az, amely miatt Ferenc bár kifelé irányul, semmi mást nem tart 
szem előtt, csak egyedül „az Úr Lelkét és szent munkálkodását”. 
Ez igen nagyfokú önállóságot feltételez a hitben. Mai szóhaszná-
lattal élve „nagykorú kereszténységet”, ahol az egyes helyzetek-
ben a hit alapján, a Lélektől indíttatva különbözteti meg az egyén 
és az éppen aktuális helyi közösség, hogy mi az Isten szándéka . 
Amikor Cesare Vaiani Assisi Szent Ferenc lelkiségét igyekszik 
összefoglalni a ránk maradt Írások tükrében, három gyakori ki-
fejezés köré csoportosítja azt: 1. az Úr Lelkét birtokolni, 2. tu-
lajdon nélkül élni, 3. viszonozni és visszaadni.22 Ferenc minden 
szinten elutasítja a birtoklást, legyen szó anyagi vagy szellemi 
tulajdonról, személyes kapcsolatokról, vagy akár önmagunk ké-
pességeiről, egészségéről vagy lelki adományairól. Birtokolni az 
ő szótára szerint csak „az Úr Lelkét” szabad, hozzá viszont min-
den körülmények között ragaszkodni kell. A Perugiai legenda 
szerint Ferenc e szavakkal küldi evangelizálni a testvéreket:

Bár úton vagytok, viselkedéstek legyen mégis annyira szerzeteshez 
illő, mintha remeteségben vagy cellában tartózkodnátok; mert bárhol 
vagyunk és akárhol járunk, cellánk velünk van: test testvérünk ugyanis 
a cella, lelkünk pedig a remete, aki Istent imádva és róla elmélkedve él 
bent a cellában. Ezért ha a lélek nem él békében és magányosan cellá-
jában, a kézzel épített cella nem sokat használ a szerzetesnek. (Assisi 
Szent Ferenc Perugiai legendája LXXX)23

Ferenc szerint csak a befelé gyakorolt figyelem teszi képessé 
az embert arra, hogy a világban az Evangélium hirdetője marad-
jon. Ezért szólít fel ismételten a szív és értelem Istennél tartására, 
Isten Lelkének birtoklására – és ezzel egybevágóan a Regula „Lé-
lek szerint” való megtartására –, s minden egyéb ragaszkodás 
folytonos elengedésére, vagyis a Jézusi szegénység követésére .24 
Ez egyszerre jelent nagyfokú szabadságot és a megkülönbözte-
tés gyakorlásának állandó feszültségét. Jól szemlélteti mindezt a 
Levél Leó testvérhez. Nem tudjuk megállapítani ennek a rövid és 
autográfként fennmaradt szövegnek a pontos Sitz im Leben-jét, 
de amennyire kiderül, megelőzi egy korábbi beszélgetés életfor-
máról, identitásról. Leó testvér, és feltehetőleg még több testvér 
társulva hozzá, bizonytalan azt illetően, vajon helyes úton jár-
nak-e. A kérdés tárgya nem világos, de Ferenc válasza a követ-
kező:

…bármely út jobbnak tűnik számodra az Úristen tetszésének kere-
sésében és az ő nyomdokainak és szegénységének követésében, az Úris-
ten áldásával és az irántam való engedelmességben válasszátok azt. És 
22 Vaiani, Cesare: Assisi Szent Ferenc útja, L’Harmattan, Sapientia SzHF, Buda-

pest, 2013.
23 Assisi Szent Ferenc Perugiai legendája, ford. Varga Kapisztrán, Agapé, Szeged, 

1997.
24 Meg nem erősített regula 17,11–14; 22,19. 25–27; 23,8–9; Megerősített regula 

10,4. 8; Intelmek 12 és 14
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ha lelked vagy más vigasztalás végett szükséged van rá, és újra el akarsz 
jönni hozzám, jöjj!  (Levél Leó testvérhez 3–4)

Az „evangéliumi profil” tehát a hitben való önállóságot és Is-
ten szándékának önálló és közösségi keresését jelenti, nem mel-
lékesen feltételezve az engedelmesség erényét az egyházban és 
a rendi közösségben. A 12–13. században általánosan jellemző 
volt az Evangéliumhoz mint legfőbb forráshoz való visszatérés. 
Az újabb szerzetesi szabályzatokra ez ugyanúgy igaz, mint a kü-
lönféle szegénységi mozgalmakra, még ha más-más hangsúllyal 
is .25 Ferenci specifikummá az Evangélium kisebb testvérként és 
testvéri közösségben való megélése válik a „világban járva”, a 
Római Egyházon belül.

Hangsúlyozni kell, hogy Ferenc szándéka mögött, amely-
lyel Jézus szegénységéhez ragaszkodik, benső hittapasztalata, 
mondhatni, saját teológiája áll . Az Intelmek első szakaszában ol-
vassuk kifejtve, ahogy egymás mellé állítja a megtestesülés és az 
Eucharisztia misztériumát, mindkettőben Isten alázatát szemlél-
ve, aki Jézus Krisztusban elérhetővé, érinthetővé teszi magát. Ez 
a krisztocentrizmus ugyanakkor „szentháromságos” . Mert „az 
Úr Lelke, aki híveiben lakozik, ő az, aki veszi az Úr legszentebb 
testét és vérét” .26 Továbbá a Szentháromság bennünk lakozása 
az, ami betölti a szeretetre törekvő, szentségekkel élő, bűnökkel 
küzdő hívő embert, ahogy ez a Levél a hívőkhöz mindkét változa-
tából kiderül. Ferenc minden hívő számára megélhető valóság-
nak jelenti ki a szentháromságos Istennel való misztikus egysé-
get .27 

4. Kisebbek között:  
munka, alamizsna, lelki barátok és rászorulók

A világból való kivonulás után egy következő lépés tehát – Jézus 
szegénységének követésével együtt – a minoritás felvállalása. Az 

25 Ezt példázza a III. Kelemen pápa által 1188-ban jóváhagyott Regula Sancti 
Stephani Prológusa is: „A magasságbeli Atya házába eljutni, ahol – amint 
a Fiú mondja – sok hely van, sokféle úton lehetséges (…) ajánlják ezeket az 
egyes szent atyák, így Szent Vazul Regulája, Szent Ágostoné, Szent Benede-
ké. De nem ezek képezik a szerzetesség táptalaját, ezek csupán hajtások; ezek 
nem a gyökér, hanem csak az ágak; nem a fő, hanem a tagok. Valójában csak 
egy hit van, s ennélfogva csak egy alapvető Regula létezik az üdvösség érde-
kében, a regulák Regulája, amiből az összes többi regula fakad, mint patakok 
az egyetlen forrásból. Ez a regulák Regulája a szent evangélium (…). Így hát 
együvé tartozva, amint a vesszők az igaz szőlőtőn, aki Krisztus, tartsátok 
meg tőletek telhetően, az ő segítségével, az evangélium parancsait; úgy, hogy 
ha kérdezik tőletek, hogy mely rendhez tartoztok, vagy mi a Regulátok, tud-
játok azt válaszolni, hogy keresztények vagytok, és Regulátok az evangéli-
um, minden regula forrása és alapja (…).” Idézi: La Regola di frate Francesco. 
Eredita e sfida, a cura di Pietro Maranesi, Felice Accrocca, Editrici Francescane, 
2012, 191.

26 Intelmek 1,12
27 Levél a hívőkhöz I 1,1–10; Levél a hívőkhöz II 48–53
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assisi bűnbánók idővel testvéreknek hívják magukat, majd a ki-
sebb testvérek elnevezésben foglalják össze identitásukat .

A minoritas – ma azt mondanánk: a periféria – vállalása ve-
zeti Ferencet arra, hogy a Meg nem erősített regula írásakor rész-
letesen szóljon a szolgálat és dolgozás módjáról (7), a pénz elfo-
gadásának tilalmáról (8), az alamizsnagyűjtésről (9), valamint az 
állattartás tilalmáról (15). Itt nem csupán a szegénységről van szó 
– annak teológiai, spirituális és anyagi vonatkozásaival –, sok-
kal inkább a társadalomban elfoglalt helyről, amely a kisebbek 
között van. A Megerősített regula, a maga tömörebb, jogszerűbb 
stílusában is ugyanezt a logikát követi a 4–6. fejezetekben, és ará-
nyosan ugyanilyen fontosnak ítéli ezeket a témákat .

A kisebbekkel való azonosulást – Ferenc gyakorlatában és 
hite szerint – elsősorban a „hűségesen és odaadással” végzett 
munka jelenti. Ezen a ponton hivatkozik a Szentírásra, idézi az 
egyházatyákat, valamint Szent Benedek Reguláját is: „A tétlen-
ség a lélek ellensége .”28 Az ősi lelki tanítást összekapcsolja azzal 
a belátással, hogy egy mesterséget űzni kegyelem, amely ugyan-
akkor tanulható és tanulandó .29

Az új életforma intézményesülése együtt jár a letelepedéssel, 
a közösség provinciákba szervezésével, valamint lassanként és 
nem kizárólagosan a klerikalizációval és városiasodással. Ennek 
egyik következménye, hogy amíg a kisebb testvéri életmodell az 
alsóbb társadalmi réteghez igazodott, s így a kolostoron kívü-
li munka, illetve lehetőség szerint valamilyen korábban tanult 
mesterség űzése volt jellemző, a későbbiekben ez erősen diffe-
renciálódott. Ferenc Végrendeletében (1226) még a kétkezi mun-
ka elsődlegességéről vall – felidézve a majdnem két évtizeddel 
korábbi állapotot –, és kifejezi szándékát, hogy „minden testvér 
dolgozzon, ahogy a tisztesség megkívánja” .30 Azonban már 1221-
ben három típus van jelen a kisebb testvérek közösségében: ige-
hirdető (predicatores), imádkozó (oratores), dolgozó (laboratores) .31 
A Meg nem erősített regula még a kolostoron kívüli, mások szolgá-
latában és házában végzett munkával számol, és kimondja, hogy 
a testvérek egyrészt nem lehetnek vezető beosztásban, hanem 
csak mint kisebbek és alárendeltek (minores et subditi), másrészt 
„lehetnek a mesterségükhöz szükséges szerszámaik és eszköze-
ik” . A Megerősített regulában (1223) már csak egyetlen kritériu-
mot találunk: az imádság és áhítat lelkületét, amelyet semmilyen 
munka ki nem olthat. Még később Bonaventura – aki 1257-től a 
legfőbb elöljáró – már a kolostoron belül végzett szolgálatokat 
dicséri, mégis a differenciálódás folyamata ellenére a munka kö-
vetelmény marad, ahogy az alamizsnagyűjtés is mint ellátandó 
szolgálat rögzül a mindennapi életben. 

28 RB 48,1
29 Vö. Megerősített regula 5,1; Végrendelet 21
30 Végrendelet 20–21
31 Vö. Meg nem erősített regula 17,5
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A koldulást – Ferenc kifejezésével „az Úr asztalához járulni” 
– nem csupán a megélhetés biztosítása indokolta . Annak eszköze 
lett, hogy a testvérek megtapsztalhassák a kisebbek rászorultsá-
gát, akik között az első Jézus és az ő Édesanyja.

És ha a szükség úgy hozza, menjenek alamizsnát gyűjteni. És ne szé-
gyelljék magukat, hanem inkább emlékezzenek arra, hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztus, a mindenható élő Isten Fia olyanná tette orcáját, mint 
az igen kemény kőszikla, és ő nem szégyellte magát; szegény és jövevény 
volt, és ő maga is, a Boldogságos Szűz is és tanítványai is alamizsnából 
éltek. (Meg nem erősített regula 9,3–5)

Mindehhez társult a „lelki barátok” (amici spirituales) intéz-
ményesülése is, akikre számos utalás történik mindkét regulá-
ban. Míg az első társak közössége a második és harmadik ge-
neráció bekapcsolódásával befolyásos renddé szerveződött, igen 
rövid idő alatt lelki barátok alatt is mást értettek. A kezdetekkor 
(1223 előtt) azok közül kerültek ki ezek az emberek, akik között 
a testvérek forgolódtak, akikkel együtt dolgoztak, vagyis a ki-
sebbek közül. A velük való viszonyt a kölcsönösség jellemezte. 
1230-ban azonban már olyan, a gazdasági életben jártas világi-
ak segítik a megnövekedett létszámú és ambiciózus rendet, akik 
közvetítenek anyagi ügyekben a jótevők és a közösség között.32 A 
pénz elfogadásának tilalma megmarad a Megerősített regulában is 
(4. fejezet), ám együttjár azzal a meghagyással, hogy a különféle 
szükségletek betöltése a lelki barátok útján csak és kizárólag az 
elöljárók feladata . A közvetlen és kölcsönös viszonyulást felvál-
totta egy olyan távolság, amelyet az intézményesült rend, illetve 
annak belső hierarchiája alakított. Bár Ferenc elhatárolódása a 
pénz halmozásától és bárminemű kezelésétől a korabeli társada-
lom gazdasági gépezetétől való függetlenséget jelentett, kérdés, 
hogy a későbbiekben ugyanez a tilalom nem inkább a távolságot 
növelte a testvérek és az őket körülvevő kisebbek társadalmi ré-
tege között.

A korábban említett és példákkal illusztrált szegények, ké-
regetők, leprások közötti forgolódás (Meg nem erősített regula 
9,2) az intézményesülés korában is megmaradt követelménynek, 
de szüntelen igényelte Ferenc életszentségének és eszményé-
nek felidézését .33 Az életrajzok és legendák számtalan epizódja 
beszéli el, hogy a szent atya miként osztotta meg „javait” a rá-
szorulókkal, és miként szégyenkezett, ha magánál szegényebbel 
találkozott. Persze ezt is nehéz reguláris keretek közé szorítani, 
illetve az egyes élethelyzeteket előre megírt szabályokkal körül-
bástyázni . Az evangéliumi magatartás látszólag ellentmondásos 
döntést is eredményez olykor . Ilyen eset, amikor Ferenc odaadja 
a közösség egyetlen Újszövetségét két testvér édesanyjának, aki 
32 Vö . La Regola di frate Francesco, i. m. 339–344.
33 Celanói Tamás Második életrajza külön részt szentel ennek a témának Szent 

Ferenc részvéte a szegények iránt címmel (83–93).

 szent mobilitás 37



azt eladva enyhíteni tud saját ínségén, holott a testvérek napi ol-
vasói-hallgatói az Evangéliumnak, Ferenc pedig szabályos kam-
pányt folytat a szent írások, s főleg a liturgiában használt köny-
vek érdekében .34

5. Periférián a rendi közösségen belül

Bár Ferenc karizmatikus vezetője marad rendjének haláláig, a 
hivatalos vezetést 1220 őszén átadja. A létszámában megnöve-
kedett és rengeteg új élethelyzettel küzdő közösségben ő maga 
is perifériára kerül. Talán nem tévedünk, ha ezt fedezzük fel Az 
igazi és tökéletes örömről szóló tanításában – amelynek átdolgozott 
formája a Fioretti 8. fejezetében olvasható –, ahol Ferencet saját 
testvérei nem akarják beengedni éjszakára . A kapus testvér sza-
vait akár maró öniróniának is vehetjük: „Menj innét, te együgyű 
vagy és tanulatlan (simplex et idiota); nem való vagy hozzánk; mi 
annyian vagyunk, és olyanok, hogy nincs szükségünk rád.” Az 
életnek ilyenfajta perifériáján a szegény ember bölcsessége eb-
ben áll: „Mondom neked, hogy ha van türelmem, és nem indu-
lok fel, akkor ebben van az igazi öröm, az igazi erény és a lélek 
üdvössége.” 

Egyéb források is beszámolnak Ferenc „nagy kísértéséről”, 
a Perugiai legenda pedig drámai színekkel ábrázolja a rend elöl-
járóival és tanult testvéreivel való konfliktusát a saját regula és 
életforma kapcsán .35 Nem tudjuk, hogy a hosszan tartó kísértés 
valójában miben állt, a renden belüli feszültségeket is csak meg-
közelítőleg rekonstruálhatjuk, kritikával kezelve a különböző 
szempontú, némileg tendenciózus leírásokat . Bizonyos azonban, 
hogy Ferenc saját közösségében is megtapasztalva a periférián 
való létet, mindvégig kitart az evangéliumi élet eszménye mel-
lett, és felemeli szavát a kisebb testvérek egysége érdekében. 
Végrendeletének második felében, az indulást és „umbriai ta-
vaszt” idéző visszaemlékezés után kemény szavak következnek 
a szegénység megtartásáról, az engedelmességről és a katolikus 
egyházhoz való ragaszkodásról. Ugyancsak a periféria-lét meg-
tapasztalását, és az abban elnyert kiengesztelődést sejthetjük 
meg a betegen megénekelt és élete végén kiegészített Naphim-
nuszban is .

Realitásérzékét mutatja, hogy saját helyzetétől elvonatkoztat-
va általánosságban is számolt azzal, hogy valaki a szerzetesi kö-
zösségen belül perifériára kerül. A ferences életszabályok alap-
vetően két ilyen helyzetet tárgyalnak. Az egyik, amikor valaki 
megbetegszik, a másik, ha valaki súlyos bűnbe esik. A ferences 
regula igen bőven, külön fejezetekben szól ezekről a helyzetek-
ről. Betegség esetén elsősorban azt hagyja meg, hogy a betegnek 

34 Celanói Tamás: Második életrajz 91
35 Assisi Szent Ferenc Perugiai legendája CXIII–CXIV
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úgy szolgáljon a többi testvér, „ahogy kívánná, hogy neki szol-
gáljanak” . Amint a helyzet igényli, akár többen is gondoskod-
janak róla, sőt „végső szükség esetén rábízhatják őt egy másik 
személyre” . Ugyanakkor a beteg számára lelki feladatot is jelent 
saját gyengesége. Meg kell tanulnia hálát adni mindenért, kerül-
ve a zúgolódást és az orvosságok túlzott hajhászását.36

A vétkesekkel kapcsolatban Ferenc is alkalmazza a keresz-
tény hagyományban ismerős correctio franterna, azaz a testvéri 
feddés gyakorlatát .37 A bűnös feladata a bűnbánat, amely ma-
gában foglalja a gyónást. Emellett azonban hangsúlyosan jele-
nik meg, hogy a többi testvér, főképp az elöljáró, irgalommal és 
szeretettel segítse a bűnöst. A regula egyik visszatérő szava, a 
familiaritas itt is előkerül. Annak a kölcsönös bizalomnak a ki-
fejezése, amely a testvéri közösség kritériuma, és amely egyet-
lenként képes meghaladni a közösséggel fennálló konfliktust. A 
harag és a felháborodás az ítélkezéssel együtt csak tovább ront a 
helyzeten, és az embereken is:

Óvakodjanak azonban a testvérek, mind a miniszterek és szolgák, 
mind a többiek, hogy mások bűne vagy rossz példája miatt fel ne hábo-
rodjanak, és ne haragudjanak, mert az ördög egynek vétsége által soka-
kat meg akar rontani. Ellenkezőleg, amennyire csak képesek rá, a Lélek 
szerint inkább segítsék azt, aki vétkezett… (Meg nem erősített regula 
5,7–8)

A többi testvértől való elidegenedésnek ezeken túlmenően 
egyéb okai is lehetnek. Például, ha valaki elöljáró, a neki aláren-
delt személyek azonban ellenségesek vele. Erről tanúskodik a Le-
vél egy miniszternek, amelyben Ferenc arra biztatja az elöljárót, 
hogy a helyzetet fogja fel kegyelem gyanánt, és ne akarja, hogy a 
testvérek jobb keresztények legyenek. Ez a hozzáállás annyira hi-
hetetlennek tűnt a szöveget áthagyományozó másolóknak, hogy 
a kritikus sorból – „És ebben szeresd őket, és ne akard, hogy jobb 
keresztények legyenek” – kihagyták a ne szócskát .38

Szent Ferenc minden helyzetben rátapint a testvéri közösség 
egységét bomlasztó belső hibára, önzésre, és a szeretetből való 
és kölcsönös bizalmon alapuló engedelmességet ajánlja . Soha 
semmilyen érvet nem fogad el, amellyel bárki igazolhatná, hogy 
elszakad a közösségtől. Harmadik Intelmében, sorra véve az en-
gedelmességnek különféle megvalósulásait, kitér arra az eshe-
tőségre, ha valaki szembekerül elöljárójával, mikor az olyat pa-
rancsol, ami „a lélek kárára van” . Még ebben a helyzetben sem 
fordulhat el a testvér elöljárójától, jóllehet parancsának nem kell 
engedelmeskednie . Az ilyen, szeretetben megmaradó szerzetes 
„életét adja testvéreiért” .39

36 Vö. Meg nem erősített regula 10; Megerősített regula 6,9
37 Meg nem erősített regula 5 és 20
38 Levél egy miniszterhez 7
39 Intelmek 3,9
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6. Periférián az egyházban és a világban

Az Evangélium szerinti élet újszerűségéről már szóltunk. Ez-
zel kapcsolatban érdemes felidézni, hogy az 1209-es, III. Ince 
pápa általi jóváhagyás jelentős lépés volt az egyház számára is, 
amely „újabb nyitás lehetőségét képviselte a bevett szerzetesi és 
világi papi hagyomány keretein kívül létrejött pauperisztikus-
evangéliumi ihletésű csoportok és mozgalmak felé, amelyektől 
Ferenc testvér mindig is makacsul és világosan elhatárolódott”.40 
Ő maga bár klerikus – felszentelt diakónusként látjuk őt az omi-
nózus karácsonyi éjféli misén Greccióban41 –, mégsem szente-
lik soha pappá, az általa alapított rend pedig klerikusok és lai-
kusok életközössége. Valószínűleg ez a belső kommunióban is 
megélt nyitottság segítette az új közösséget abban, hogy kifelé 
is nyitott legyen, és közvetlen módon szólítsa meg a laikusokat, 
a hitében meggyengült katolikus világot, képviselve közben az 
egyházi vezetés pasztorációs reformjait. Az 1215-ös IV. Lateráni 
zsinat több rendelkezése befogadóra és lelkes képviselőre talál a 
kisebb testvérekben. Így visszhangzik Ferenc életében és írásai-
ban a szentségi élet, gyónás, áldozás, Eucharisztia-tisztelet pro-
pagálása is, valamint a bűnbánatra hívó prédikálás. Evangéliumi 
szegénységével a határokat feszegeti, mégsem hasonul az egy-
házból kiszakadt eretnekmozgalmakhoz .

Különösen fontos lesz az új, közvetlenül a pápa úrtól függő 
és mobilis rend életének alakulásában, hogy munkálkodása nem 
korlátozódik a katolikus világra. A ferences regula lesz az első 
a szerzetesi életszabályok között, amely külön fejezetben ren-
delkezik azokról, „akik szaracénok vagy más hitetlenek közé 
mennek” .42 A keresztes hadjáratok idején egyedülálló ferenci 
hozzáállás a testvérek életformájának is része lesz . A vonatkozó 
fejezetek címei két fontos célcsoportot jelölnek meg . A „szaracé-
nok”, vagyis a muszlim világ mellett említett „más hitetlenek” 
kifejezés megengedi, hogy a missziós küldetést az akkoriban 
Európában is jelen lévő bármilyen nem keresztény, vagy nem a 
római egyházhoz tartozó vallási csoportra értsük (zsidók, orto-
doxok, eretnekek). Ferenc soha nem hivatkozik, még csak nem 
is utal máshol „más hitetlenekre”. Az Itáliában megjelenő kü-
lönböző eretnekmozgalmakra se. Annál is meglepőbb ez, mivel 
biztos találkozott velük, vagy legalább a róluk szóló hírekkel. 
Ami feltűnő ennek kapcsán, az a makacs és határozott fellépés, 
amellyel testvéreihez fordul, hogy „katolikus módon éljenek”, 
valamint az a magatartás, amelyet általánosan vállalhatónak tart 
bármilyen misszióban. A misszió feltétele mindenekelőtt az is-
teni meghívás, amellyel az elöljáró sem szabad hogy ellenkez-
zék, hanem ha alkalmasnak látja a testvért, el kell engednie . A 
misszióban pedig kétféle magatartást tanúsíthatnak a Szentlélek 
40 Merlo, i . m .
41 Celanói Tamás: Első életrajz 84–86
42 Ld. Meg nem erősített regula 16; Megerősített regula 12
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hatására (spiritualiter): 1. békés keresztény életvitel, vállalva eb-
ben a helyzetben is a minoritást („Istenért legyenek alárendeltjei 
minden emberi teremtménynek, és vallják meg, hogy ők keresz-
tények”43); 2. keresztény igehirdetés, „ha úgy látják, hogy Isten-
nek tetszésére van” .

A szóbeli tanúságtétel kritériuma tehát Isten szándékának a 
hívő megkülönböztetése. A regula megfogalmazását két fontos 
esemény előzi meg. Egyrészt békés találkozásra kerül sor Ferenc 
és Melek al-Kámil szultán között Damiettánál 1219 szeptembe-
rében, másrészt öt testvér Marokkóban mártírhalált halt 1220 
januárjában. A megelőző években Ferencnek több sikertelen 
tengerentúli útja is volt, és céljának elérésében, tudniillik hogy 
eljusson a Szentföldre, életrajzírói szerint a vértanúság vágya is 
motiválta .44 

Ferenc találkozása a nem katolikus világgal, és ahhoz való vi-
szonya több szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt ugyanaz 
az önátadásra való elszántság jelenik meg mártíromságra való 
vágyában, amelyet az engedelmesség erényének legmagasabb 
fokú megvalósításában lát. A regulából kiderül, hogy az első 
számú missziós magatartás az alárendeltség vállalása „minden 
teremtménynek” . Az erények üdvözlése című meditációjában pár-
ba állítva szemléli az erényeket, és a szent szeretethez kapcsol-
ja a szent engedelmességet . Majd még egyszer végigtekintve az 
erényeken a következő sorokkal marad az engedelmesség szem-
lélésében:

A szent engedelmesség
megszégyenít minden egyéni szándékot, ami testi és önző,
és ilyenkor az ember saját testét az önmegtagadás által
készségessé teszi a Léleknek való engedelmességre,
valamint a testvérének való engedelmességre,
és aláveti és alárendeli magát minden embernek, aki a világban van,
és nem csupán az embereknek,
hanem minden állatnak és vadnak is,
hogy azt tehessenek vele, amit csak akarnak,
amennyire az Úr onnét felülről megengedi ezt nekik.
(Az erények üdvözlése 14–18)

Megfigyelhető ennek az erénynek az a felfogása, amely mesz-
sze túlmutat parancsteljesítésen, és amely a vértanúságban éri el 
legtökéletesebb formáját . A szeretetben való önátadás aktusa ez, 

43 Meg nem erősített regula 16,6
44 Vö . Vaiani, Cesare: Storia e teologia dell’esperienza spirituale di Francesco 

d’Assisi (Fonti e ricerche 23), Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 2015, 
175–200.; d’Assisi, Francesco: Scritti, ed. critica a cura di Carlo Paolazzi 
OFM, Grottaferrata, 2009. XIII–XIV. Rendtörténeti monográfiájában Merlo 
1212/1213-ra teszi az első kísérletet, vö. Merlo, i. m. 26. A vértanúság utá-
ni vágyról: Celanói Tamás, Első életrajz 55–57; Szent Bonaventura, Legenda 
maior 9,5–9
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amely a mindennapi engedelmességben ugyanúgy, mint a vér-
tanúságban, a passiójában önmagát kiszolgáltató Jézust utánoz-
za . Ahogy Celanói Tamás is fogalmaz, Ferenc az engedelmesség 
„legfelsőbb fokát… abban látta, ha valaki isteni sugallatra a hitet-
lenek közé megy, vagy azért, hogy ott a lelkek üdvéért fáradoz-
zék, vagy azért, hogy elnyerje a vértanúság koronáját” .45

A szultánnal való békés találkozást mind keresztény, mind 
muszlim történeti források alátámasztják .46 Azt látjuk benne 
megvalósulni, ami pár évvel később a regulában megfogalma-
zásra kerül. Ferenc – egy társának kíséretében – alárendeltként 
közelít, szilárdan állva keresztény hitében és képviselve azt, nem 
elengedve az Evangéliumnak sem missziós, sem békére hívó jel-
legét. A rendi közösség már az 1217-es pünkösdi káptalanon ki-
fejezi, hogy támogatja a Lateráni zsinat céljait, 1219-ben pedig 
elhatározzák Szíria provincia létrehozását . A kisebb testvérek 
tehát nyíltan felvállalták a térítő tevékenységet az V. keresztes 
hadjárat során, még ha kérdéses is volt, hogy az evangelizálás 
miként fér meg a háborús helyzettel.47 A békés találkozóra min-
denesetre sor került, és amennyire a történeti források követ-
keztetni engednek, kézzel fogható eredményei is voltak. Elkép-
zelhető ugyanis, hogy Melek al-Kámil abban a kedvezményben 
részesítette a kisebb testvéreket, hogy szabadon látogathatták a 
muszlim fennhatóság alá eső szent helyeket.48

A több hónapos tengerentúli útnak egy további el nem ha-
nyagolható következménye volt. Ez pedig a muszlim vallásosság 
hatása Ferencre, amely több levelében tükröződik. Ezekben Isten 
nyilvános és közös imádására hív, és szabályos kampányt folytat 
az Eucharisztia tisztelete érdekében. Amikor a népek vezetőihez 
intézett levelében arra buzdít, hogy mozdítsák elő az Isten tiszte-
letét, nagy valószínűség szerint a müezin imára hívásának meg-
tapasztalása áll a háttérben:

És a rátok bízott nép körében oly nagy tiszteletet ébresszetek az Úr 
iránt, hogy esténként hírvivő útján vagy más módon adott jelre az egész 
nép dicsérje a mindenható Úristent, és adjon hálát neki.  (Levél a né-
pek vezetőihez 7)

Hasonló felszólítással találkozunk a Levél az őrökhöz 1. vál-
tozatában (8):

45 Celanói Tamás: Második életrajz 152
46 Vö. Csik Tamás: Assisi Szent Ferenc és Melek al-Kámil szultán találkozója 

1219-ben. Egy 800 évvel ezelőtti esemény történelmi háttere és a „vallásközi 
dialógus” lehetősége az V. keresztes hadjárat éveiben, Acta Pintériana, 2019/5. 
143. http://acta-pinteriana.hu/archivum/acta-pinteriana-5_csik.pdf (Utolsó 
letöltés: 2019. 11. 09.)

47 Vö . uo .
48 Uo. 154.
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És úgy hirdessétek és prédikáljátok az ő dicséretét minden nemzet-
nek, hogy minden órában és minden harangszóra az egész nép dicsérje a 
mindenható Istent, és adjon hálát neki az egész földkerekségen.

Amint a leprással való találkozás egyszerre jelentett Ferenc-
nek belső változást, megtérést Istenhez, valamint az irgalmasság 
gyakorlását a testvérrel, úgy a muszlim világ tapasztalata új len-
dülettel töltötte el egyházon belüli misszióját.
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Horváth Kristóf

Hajléktalantörvény

Mi történt, miért, hogyan?

2019. július 23-án Budapesten a 
rendőrség előállított egy férfit közterületen való alvás vádjával. A 
bírósági meghallgatásra két nappal később sor is került, az ítéle-
tet azonnal meghozták: a vádlottat elítélték és hivatalos bírosági 
végzésben szólították fel, hagyjon fel törvénysértő, hajléktalan 
életvitelével, és keressen menedéket a hajléktalanellátásban. (Bo-
hus 2019) Július 30-án, szintén a fővárosban, hasonló okokból és 
hasonló eljárás keretében egy másik férfit is előállított a rendőr-
ség. Bár őt egészségügyi okokból kifolyólag szabadon engedték, 
az ellene folyó eljárást hivatalosan nem szüntették meg. (Német 
2019)

Mindkét eset az általánosan hajléktalantörvényként elhíre-
sült kormányzati intézkedés következménye. A 2018 októberé-
ben hozott hajléktalantörvény következtében Magyarországon 
alkotmányellenes és büntetendő az „életvitelszerű utcán tartóz-
kodás. (Noack 2018) A kormányzat saját értelmezése szerint a 
hajléktalantörvény a hajléktalanok érdekében hozott jogszabály, 
melynek célja, hogy az utcáról a hajléktalanellátásba kényszerít-
se az érintett személyeket, ezáltal javítva a helyzetükön. (Erdős 
2019, 33)

A hajléktalanság globális probléma, amelyet a különböző álla-
mok eltérő intézkedéseken keresztül próbálnak kezelni, azonban 
a magyar hajléktalantörvény az egymástól gyakran jelentősen 
különböző megközelítések közül is kitűnik szélsőségességével. 
2010 óta több kísérletet is láthattunk a hajléktalanok kriminali-
zálására. Állami szinten a kormány 2013-ban az építési törvény 
módosításával jogilag büntethetővé tette a tartós utcán élést. Ezt 
önkormányzati kezdeményezésű, rendőrségi és köztisztasági 
akciók követték, amelyek célzottan zaklatták a hajléktalanokat, 
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ezzel próbálva „elűzni” őket a forgalmas, jól frekventált közte-
rületekről. Ezek túlnyomórészt a főváros belső kerületeire korlá-
tozódó, rövid megmozdulások voltak, melyeknek csekély tartós 
eredménye volt – a rövid akciók befejeztével a hajléktalanok egy-
szerűen visszatértek megszokott helyeikre. (Bence, Udvarhelyi 
2013, 138–140)

2018-ban elsőként az Alaptörvényt egészítették ki az „életvi-
telszerű utcán élés” büntetendőségével (fontos észlelni a jelentős 
jogi különbséget a 2013-as büntethetőség és a 2018-as bünteten-
dőség között). Ezt követően módosították a szabálysértési tör-
vényt az utcán élés büntetendőségének gyakorlati végrehajtását 
lehetővé téve. Ennek értelmében a rendőrség köteles a tartósan 
utcán élő személyeket hivatalos figyelmeztetésben részesíte-
ni, felszólítva őket a tartós utcán élés befejezésére, alternatívák 
hiányában a hajléktalanellátó rendszerbe történő belépés által. 
Amennyiben egy személy három hivatalos figyelmeztetés el-
lenére sem hajlandó felhagyni az életvitelszerű utcán éléssel, a 
rendőrség köteles előállítani és jogi eljárást kezdeményezni elle-
ne .1 Az eljárás lefolyásának több jogi végkifejlete is lehet a bírói 
döntés függvényében. A személyt szabadon engedhetik hivata-
los bírósági figyelmeztetéssel, kötelezhetik pénzbírság megfize-
tésére, de közvetlen börtönbüntetésre is ítélhetik (a részben vagy 
egészben meg nem fizetett pénzbírságot arányos tartamú bör-
tönbüntetésre váltják). Ez az intézkedés lépett életbe 2018. októ-
ber 15-én. 

A gyakorlati végrehajtás mértéke és sikeressége előzetesen 
is kérdéses volt. Az október 15-ét követő hetekben nagyszabá-
sú, koordinált rendőrségi intézkedések kezdődtek országszerte, 
ám a fő célpont ismét egyértelműen a budapesti belső kerületek 
utcai hajléktanai voltak . A kezdeti intenzitás ellenére november 
végére ismerős helyzet állt elő: a rendőrök sikeresen kiűzték a 
hajléktalanokat a célzott közterületekről, ám ők az akciók de-esz-
kalációját követően fokozatosan visszatértek korábbi helyeikre. 
Csupán néhány embert állítottak elő, az intézkedések közvetlen 
következtében senkit sem ítéltek börtönbüntetésre. (Hegyeshal-
mi 2018)

Az előzetes alkotmánymódosítás ellenére a Kaposvári Járás-
bíróság október végén az Alkotmánybírósághoz fordult, mivel 
a hajléktalantörvényt alkotmányellenesnek találták. (Rovó 2018) 
Amíg az Alkotmánybíróság normakontroll-eljárása tartott, a bí-
róságok rutinszerűen utasították vissza a hajléktanaltörvénnyel 
kapcsolatos ügyeket, hiszen az alapjukat képző törvény legitimi-
tása kérdéses volt. Ezáltal a hajléktalantörvényhez köthető jogi 
eljárások száma hamarosan nullára csökkent. (Dezső 2019)

A normakontroll egészen 2019 júniusáig eltartott. Az Alkot-
mánybíróság, csak egy fős többséggel ugyan, de kimondta: a haj-

1 A teljes szöveget lásd: http://www.parlament.hu/irom41/00708/00708.pdf 
(Utolsó letöltés: 2019. 09. 30.)



léktalantörvény nem sérti az Alaptörvényt. (Juhász 2019) A dön-
tés értelmében a bíróságok a továbbiakban nem utasíthatták el 
automatikusan a vonatkozó ügyeket, ennek köszönhetők többek 
között a fentebb említett júliusi esetek is. Az Alkotmánybíróság 
a döntéshez általános indoklást, párhuzamos indoklást, illetve 
több bírói különvéleményt is csatolt. Ezeknek részletes, összeha-
sonlító jogtudományi elemzése számos értékes megállapításhoz 
vezethetne a magyar jogállamiság jelenlegi állapotáról . 

Fontos azonban kiemelni az általános indoklás néhány pont-
ját, melyek pontosabban rávilágítanak a hajléktalantörvény kor-
mányzati érvelésének főbb elemeire. Az indoklás szerint bünte-
tő intézkedések alkalmazása csak azokban az esetekben jogilag 
megalapozott, amikor a hajléktalan személynek lehetősége volt 
igénybe vennie a hajléktalanellátás szolgáltatásait, ám ezt szán-
dékosan megtagadta. (Sulyok 2019, 1052) Megállapította továb-
bá, hogy megalapozatlanok a vádak, amelyek szerint a hajlékta-
lanellátó rendszer körülményei a benne élők számára megalázók, 
embertelenek, vagy bármilyen értelemben degradálók lennének . 

Sulyok 2019, 1057)
Kimondta azt is, hogy az állam elsődleges feladata az állam-

polgárairól való gondoskodás, és e célt szolgálja a hajléktalantör-
vény. Mivel a hajléktalanellátás eredendően jobb körülményeket 
biztosít a hajléktalan személyeknek, mint a tartós közterületi-lét, 
a legjobb érdekükben áll belépni ebbe a rendszerbe. A büntető 
intézkedések alkalmazása e cél érdekében így nem csupán in-
dokolt, de szükséges is, hiszen hosszútávon segít a hajléktalan 
személyeken. Végső soron az állam akkor sértené meg a hajlék-
talanok emberi jogát és méltóságát, ha nem kötelezné őket intéz-
ményesítésre. (Sulyok 2019, 1067) 

Relevancia

Fontosnak tartom részletesebben bemutatni, hogy a hajléktalan-
törvény pontosan miért unikális, illetve miért lehet hasznos és 
fontos alanya egy esettanulmánynak általános társadalomtudo-
mányi kontextusban. 

Gyakorlatilag minden állam rendelkezik az antiszociálisnak 
és illetlennek minősített viselkedésformák nyilvános gyakorlását 
korlátozó vagy tiltó szabályozásokkal . Azokban az esetekben, 
amikor a normasértő viselkedésformának egyértelműen azono-
sítható, strukturális okai lehetnek, ahogy a közterületen alvás 
esetében, általában kétféle végrehajtási hozzáállás figyelhető 
meg: a strukturális tényezők ignorálásával a végrehajtás egye-
temes, vagy a strukturális tényezők azonosítása speciális, támo-
gató bánásmódot von maga után büntető intézkedések helyett. 
(Phelan és mások 1997, 325–327)

A magyar hajléktalantörvény egy harmadik-féle hozzáállást 
képvisel: a strukturális tényezőket nem ignorálják, felismerésük 
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azonban további, speciális büntetést von maga után. Alapvető 
meggyőződése, hogy a közterületen élés különösképp norma-
sértő és büntetendő azokban az esetekben, amikor a közterüle-
ten élő személynek nincs máshol élnie. Nem viselkedésformát 
céloz, nem próbálja orvosolni a strukturális probléma forrását, 
hanem általánosan bünteti. Egy szélsőségesen hátrányos hely-
zetű, társadalmilag marginalizált csoport tagjait kriminalizálja 
azért, mert szélsőségesen hátrányos helyzetűek, tovább rekeszt-
ve ki őket a társadalom perifériájára.

Magyarország nem az egyetlen EU-tagállam, ahol jelenleg 
efféle hajléktalantörvény van életben, hiszen Dániában 2018 óta 
aktívan végrehajtanak egy törvényt, amely tiltja az életvitelszerű 
utcai hajléktalanságot. (Jensen 2019) Bár látszólag mindkét in-
tézkedés tiltás és büntetés útján kívánja megoldani a közterüle-
ten élést, jelentős különbségek vannak közöttük. A dán rendelet 
kizárólag Koppenhága területére korlátozódik, közvetlen bör-
tönbüntetést és bírósági procedúrát nem foglal magába. (Jensen 
2019) Dániában általánosan kevés a hajléktalan, a dán ellátó-
rendszer színvonala pedig nemzetközileg is elismert . Magát az 
intézkedést a kormány a Dániába növekvő számban bevándorló 
külföldi hajléktalanok ellen hozta, célja az ő elűzésük és későbbi 
távoltartásuk  – a kis számú dán nemzetiségű utcai hajléktalan 
tehát „csupán” járulékos veszteség . (Nielsen 2019) Érdemesebb 
tehát rá a Dániában növekvő nacionalista és xenofób politikai, 
illetve társadalmi attitűdöt indikáló bevándorlásellenes intéz-
kedésként tekinteni, mintsem hajléktalanellenes törvényként . 
(Heinze 2018, 293–295)

A magyar hajléktalantörvénynek és végrehajtási procedú-
ráinak attribútumai jelentős magánjogi és etikai problémákat 
fednek fel . Általános gyakorlat, hogy a hajléktalantörvény mi-
att őrizetbe vett személyek bírósági tárgyalása az őrizetbe vételt 
követően szinte azonnal lezajlik. Bár pozitívum, hogy kevesebb 
időt kell meghallgatás-előtti fogságban tölteni, rövid idő alatt ne-
héz megfelelő jogi védelmet felépíteni, ráadásul a hajléktalano-
kat legtöbb esetben eleve túlterhelt, államilag kirendelt ügyvé-
dek képviselik . 

További probléma, hogy a hajléktalan személyek alapvetően 
nem vehetnek részt személyesen a saját bírósági tárgyalásukon . 
Ennek oka, hogy a hajléktalanokat általánosan egészségügyi 
kockázatnak és bírósági tárgyaláson megjelenésre alkalmatlan-
nak tekintik. Az ügyvédeknek külön indítványban kell kérel-
mezniük ügyfeleik személyes részvételének engedélyét, amit a 
bíró részletes indoklás nélkül elvethet, ahogy az a fentebb emlí-
tett esetben is történt. (Bohus 2019) Ilyenkor a vádlott ügyvédjé-
nek társaságában, rendőri felügyelet mellett az épület egy külön, 
elzárt szobájából követi az eseményeket és válaszol a kérdésekre 
videotelefonon keresztül. Érdemes észben tartani, hogy Magyar-
országon elítélt, többszörös erőszakos gyilkosok is személyesen 
részt vehetnek saját bírósági tárgyalásukon . 
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Részben szintén egészségügyi okokra hivatkozva a hajlékta-
lantörvény módosított változata kimondja, hogy az őrizetbe vett 
hajléktalanok személyes tárgyait a rendőrség nem köteles tárol-
ni. A tárolhatatlannak minősített ingóságokat meg kell semmi-
sítenie, ezekért pedig kártérítés a későbbiekben nem jár. Így az 
őrizetbe vett hajléktalanok tárgyi (pl. telefon) és szentimentális 
értéket képző tárgyakat (pl. szeretteikről készült fényképek) is 
örökre elveszíthetnek bármilyen kompenzáció nélkül. (Domány 
2018)

Az efféle kikötések és a kollektív diszkrimináció alapvetően 
mondanak ellent az egyenlő bánásmódnak és tisztességes eljá-
rásnak. Természetesen nem várható el, hogy egy bizonyítottan 
fertőző beteggel mások érintkezzenek, amennyiben nem muszáj 
(bár ilyen esetben szintén nem célszerű az épület szomszédos 
szobájában elhelyezni, szintén emberek közé), ahogy az sem, 
hogy a rendőrség valóban tárolásra alkalmatlan tárgyakat őriz-
zen. A hajléktalanokat eredendően mocskos, fertőző, veszélyes 
szabálysértőknek tekintik, akiket a legjobb távol tartani a „civili-
zált” állampolgároktól, személyes tulajdonuk pedig konzekven-
ciák nélkül eltulajdonítható és megsemmisíthető. Egyértelmű, 
hogy az „egészségügyi” aggodalom csupán eszköz arra, hogy a 
hajléktalanokat strukturálisan tovább de-humanizálják és deg-
radálják, megfosztva őket bármitől, amitől autonóm, cselekvő-
képes, jogokkal rendelkező állampolgároknak érezhetnék magu-
kat . 

Eddig úgy tűnik, nem sikeresen, hiszen nem sokkal hatály-
ba lépését követően a törvény betartatását gyakorlatilag teljesen 
feladták, jelentős eredményeket nem ért el, még a kormánypárti 
szavazók körében is számottevő ellenszenvvel fogadták. Sőt, egy 
reprezentatív közvéleménykutatás szerint a hajléktalantörvény 
közvetlenül hozzájárult a hajléktalanok iránti szimpátia növeke-
déséhez .2 Hogy megértsük, a hajléktalantörvény egy valószínűt-
len hiba, félreértett vagy meg nem értett folyamat, vagy egyéb 
anomália volt, közelebbről kell tanulmányoznunk. 

Megalkotás

A törvényt a Belügyminisztérium alkotta meg, ebben a folya-
matban sem a hajléktalanellátásért felelős EMMI, sem hajlékta-
lanokkal foglalkozó szakemberek nem vettek részt. (Erdős 2019, 
29) Előzetes szakmai megvalósíthatósági vagy esettanulmányok 
nem készültek. A hozzáértő szakemberek teljes kizárásának fé-
nyében nem meglepő, hogy az intézkedés sokkal inkább rendé-
szeti, mintsem társadalompolitikai jellegű. 

2 Lásd: https://www.politicalcapital.hu/konyvtar.php?article_read=1&article_
id=2437 (Utolsó letöltés: 2019. 09. 30.)
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A hajléktalanellátásban dolgozók szerint a 2010 előtti kor-
mányzatokkal való együttműködés is gyakran problémás volt, 
ám ekkor még egyértelmű kormányzati cél volt a szakemberek 
bevonása és a hajléktalanok perspektíváinak figyelembevétele a 
szabályalkotáshoz. 2010 óta azonban még a közintézményként 
működő BMSZKI-t is gyakorlatilag teljes mértékben kihagyják a 
hajléktalanokra vonatkozó stratégiák megalkotásából . 

A konkrét intézkedést és az ellátórendszerre vonatkozó elvá-
rásokat alig egy hónappal az életbe lépése előtt közölték az intéz-
ményekkel; mire minden szintre eljutott az információ, néhány 
hét maradt arra, hogy az új elvárásoknak megfeleljenek . Már-
pedig jelentős elvárásokról volt szó: a nappali melegedőhelyek 
és éjjeli menedékhelyek nyitvatartási óráit meg kellett növelni, 
amihez növelni kellett a munkaerőt, illetve átmeneti szálláshe-
lyek biztosítására alkalmas vészhelyzeti központokat is létre kel-
lett hozni. Bár pár nappal a törvény hatályba lépését megelőző-
en az EMMI-nek és az önkormányzatoknak kiutaltak összesen 
300 milliót Ft közpénzt a hajléktalanügy kezelésére, ez az összeg 
nem jutott el az ellátórendszer tagjaihoz. (Domány 2019) Így az 
eleve súlyosan alulfinanszírozott intézmények képtelenek voltak 
a megnövekedett elvárásoknak megfelelni. Félő volt, hogy ezért 
büntetésben is részesíthetik az intézményeket, bár ez végül nem 
történt meg . 

Az intézkedés végrehajtásáért felelős rendőröket is röviddel 
október 15. előtt értesítették. Ezt követően számos járőr fakulta-
tívan felvilágosította a körzetük utcáin élő hajléktalanokat arról, 
hogy hamarosan nagyléptékű műveletek kezdődnek meg elle-
nük, felkészítve őket arra, hogy átmenetileg távozniuk kellhet. 
Mire a BMSZKI utcaszolgálata elkezdte ugyan erről felvilágosí-
tani a hajléktalanokat, legtöbbjüket már értesítette a rendőrség. 

Életbe lépését megelőzően az utcai hajléktalanokat nem túl-
zottan foglalkoztatta a törvény híre, arra számítottak, hogy csak 
egy újabb rövidéletű és hosszútávon sikertelen zaklató akciónak 
néznek elébe . Az ellátásban dolgozók nyugtalanabbak voltak, 
tartottak az ellátórendszerben esetlegesen drasztikusan megnö-
vekedett létszám miatti káosztól, az utcaszolgálat tagjai pedig at-
tól, hogy a teljes munkakörük válik jogtalanná. 

Mi célt szolgálhat? 

Sokakban merül fel a kérdés, hogy egyáltalán milyen célból hoz-
ták meg a hajléktalantörvényt. A hajléktalanok és a velük dol-
gozó szakemberek is egyetértenek abban, hogy ideális esetben 
senkinek nem lenne szabad közterületen élnie vagy aludnia. A 
hajléktalanság egy problémás, degradáló kondíció, ami érthe-
tően zavarja külső szemlélőit. Abban is egyetértenek azonban, 
hogy a hajléktalantörvény abszolút alkalmatlan a hajléktalanság 
strukturális problémájának kezelésére . 
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Az alapvető elképzelés hibás, miszerint hajléktalanok külső 
kényszerre sikeresen intézményesíthetők. A hajléktalanság rit-
kán egy választott állapot, vagy tudatos döntések eredménye, 
a kiszolgáltatottság és tehetetlenség pedig természetes velejá-
rói. Érthető, hogy a hajléktalan személyek mindent megtesznek, 
hogy megőrizzék személyes autonómiájuk maradékát. Ennek 
egyik legjelentősebb aspektusa pedig éppen az, hogy maguk 
döntik el, igénybe kívánják-e venni a hajléktalanellátás szolgál-
tatásait . 

Az ellátórendszerben élő hajléktalanok legtöbb esetben tuda-
tos döntésükre kerültek a rendszerbe, ahogy a kint maradók is 
leginkább szándékosan maradnak távol tőle (később említendő 
okokból). Külső tényezők természetesen befolyásolhatják dönté-
süket; egy társ elvesztése vagy hirtelen betegség késztethet va-
lakit az utca elhagyására . Sokan több mint tíz év utcai lét után 
léptek be az ellátórendszerbe . Azonban minden ilyen döntés 
központjában az a meggyőződés áll, hogy „jobb lenne nekem a 
rendszerben, mint azon kívül”. 

A belső elhatározás elengedhetetlen az utcák hátrahagyásá-
hoz, hiszen az intézményesítés nehezen feldolgozható és tolerál-
ható változásokkal jár . Hiába számítanak az egyik legkorlátozot-
tabb lehetőségekkel rendelkező társadalmi csoportnak, az utcai 
hajléktalanok éppen az intézményesítettségük hiányából eredő-
en meglehetősen szabadnak érzik magukat, hiszen eldönthetik, 
napi ügyeiket hogyan és kivel érintkezve végezzék. Az ellátó-
rendszerben kötelező szigorú szabályrendszereket kell követni, 
amelyek jelentősen meghatározzák, mit, mikor és kivel csinál-
janak . Az utcával ellentétben a korlátok nem elvontak, hanem 
abszolút egyértelműek. A hajléktalanellátás nem börtönözheti be 
ügyfeleit (még), ha valakit akarata ellenére helyeznek el benne, 
szabadon távozhat. Pontosan ez történt meg a legtöbb személy-
lyel, akiket a rendőrség az október 15. utáni napokban az ellátó-
rendszer intézményeiben helyezett el – napokon belül távoztak. 

A helyzet nem javulna akkor sem, ha valamilyen módon még-
is sikerülne elérni, hogy az összes, jelenleg utcán élő hajléktalant 
áthelyezzék az ellátórendszerbe és ott is maradjanak. Az utcai 
hajléktalanok jelentős hányadát – kb. egy harmadukat – egysze-
rűen nem lehetne elhelyezni a hajléktalanellátásban. Nem kapa-
citáshiány miatt, hanem mert másfajta intézményesítést igényel-
nének. Az ellátórendszer jelenlegi ügyfelei között is sokak olyan 
ellátást igényelnének, ami a hajléktalanellátásban nem elérhető 
(pl. idősgondozás, elmegyógyintézet, elvonó), ez pedig önma-
gában jelentős problémákat okoz a rendszer üzemeltetésében. 
Az utcai hajléktalanok között még nagyobb arányt képviselnek 
az efféle ellátást igénylők. Az ő nagyszámú bekényszerítésük a 
hajléktalanellátásba az ellátórendszer széles körű átalakítása nél-
kül teljes összeomláshoz vezetne. 

Szintén említésre méltó az utcán és ellátásban élő hajléktala-
nok közötti számottevő, kölcsönös ellenszenv. Bár de facto és de 
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jure is annak minősülnek, a hajléktalanellátásban élők nem va-
lódi hajléktalanokként tekintenek magukra, hiszen ők nem az 
utcán élnek. Saját problémáiktól függetlenül legtöbben az utcán 
élőknél felsőbbrendűnek tartják magukat, őket agresszív, része-
ges, alkalmazkodásra alkalmatlan vadembereknek tartják, „va-
lódi csöveseknek”, a tényleges problémának. Ezzel szemben az 
utcán élők intézményrendszeri társaikra gyenge akaratú, mások 
segítségére szoruló személyekként tekintenek, akik feláldozták 
maradék szabadságukat azáltal, hogy mások akaratának vetet-
ték alá magukat. Az utcai identitás erős és gyakran hosszú évek-
kel az ellátórendszerbe való belépést követően is megmarad. Az 
ilyen identitással rendelkezőket kiemelkedően nehéz maradásra 
bírni, ellátórendszerbéli integrációjuk pedig bonyolult és hosz-
szadalmas szociális munkát igényel . Nem nehéz hát elképzelni, 
hogy milyen zavart és általános káoszt okozna, ha az utcai iden-
titással rendelkezőket egyik pillanatról a másikra akaratuk elle-
nére az ellátórendszerben helyeznék el nagy számban . 

Az ellátórendszer megalkotásakor az alapvető elképzelés 
az volt, hogy a rendszeren végigmenve a hajléktalanok sikere-
sen reintegrálhatóak a társadalomba. Ez azonban a valóságban 
nem így van. A hajléktalanellátás általános, erős hospitalizáló 
jellege, és a kilépési lehetőségek abszolút hiánya miatt egyre 
általánosabb az ellátórendszerben való bennrekedés . Az elmé-
letileg átmeneti állapotot jelentő rendszerben az ügyfelek több 
mint 20%-a él folyamatosan több mint nyolc éve. (Breitner 2019, 
6) A forrásmegvonások, a szociális munkások egyre elviselhe-
tetlenebb túlterhelése, és a strukturális diszfunkciók miatt a 
hajléktalanellátás jelenleg csupán tárolja a hajléktalanokat – rá-
adásul úgy, hogy állapotuk, képességeik és reintegrálhatóságuk 
a rendszerben élve folyamatosan romlik. Így minden hajlékta-
lan személy ellátórendszerbe való helyezése legfeljebb úgy ol-
daná meg a hajléktalanság problémáját, ahogy a Kádár-rendszer 
közveszélyes munkakerülése megoldotta a munkanélküliséget: 
ugyanúgy létezne, csak nem lenne szem előtt. 

Ezekkel a tényezőkkel a kormányzat is tisztában van, a haj-
léktalanok és velük dolgozók szerint egyszerű önérdek állhat 
a háttérben. Logikus hipotézisnek tűnhet, hogy a rendelet célja 
népszerűség-növelés volt, ezért támadott egy általánosan gyű-
lölt csoportot . Az empirikus tények azonban ezt nem igazolják, 
hiszen a hajléktalanok megítélése a magyar közvéleményben 
2004 óta nem változott jelentősen. Bár a magyarokat zavarja a 
hajléktalanság és nem rajonganak a hajléktalanokért, az is egyér-
telmű, hogy nem gyűlölik őket, inkább segítenének rajtuk, mint 
büntetnék őket. (Győri 2016, 7–19) Így érthető, hogy a hajlékta-
lantörvény megítélése még a kormány támogatói körében is ne-
gatív volt .3 

3 Lásd: https://www.politicalcapital.hu/konyvtar.php?article_read=1&article_
id=2437 (Utolsó letöltés: 2019. 09. 30.)
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Valószínűbb hipotézis, hogy a rendelkezés célja valóban az, 
hogy a hajléktalanok ne legyenek szem előtt, és e mögött pusztán 
üzleti és „public relations” érdekek állnak. Konkrétan az, hogy 
az országba (és leginkább Budapestre) látogató külföldiek – tu-
risták, médiában dolgozók és a kormány vendégei – ne érzékel-
jék a hajléktalanság jelenlétét, ami elriaszthatja a visszatérő ven-
dégeket és alááshatja a virágzó nemzet és főváros nemzetközi 
imázsát. A turizmus jelentős szegmensét képezi a magyar GDP-
nek és kiemelt helyet foglal el a kormányzat gazdasági stratégi-
ájában . 

Bár teljes bizonyossággal nem tudhatjuk, mi késztette a kor-
mányzatot a hajléktalantörvény megalkotására, annyi bizonyos: 
nem a hajléktalanok érdekét szem előtt tartva alkották meg, és a 
kívánt eredménye sem szolgálná a hajléktalanok érdekeit .

Végrehajtás

A hajléktalantörvény végrehajtásának kudarca nem tűnt evi-
densnek az életbe lépését követő hetek intenzív rendőri aktivi-
tása alapján. Néhány nap alatt a hajléktalanok látszólag teljesen 
eltűntek a főváros központi, forgalmas közterületeiről. Termé-
szetesen voltak, akiket a rendőrök ellátórendszeri intézmények-
be szállítottak, ahogy olyanok is, akik „önkéntesen” vonultak be. 
Összességében azonban kevés ilyen eset volt, amit az is bizonyít, 
hogy a végrehajtás kezdeti, aktív időszakában sem nőtt jelentő-
sen az intézmények kihasználtsága a korábbi évek tendenciáihoz 
képest. (Győri 2019, 12–13)

Az ellátórendszer helyett az utcai hajléktalanok többsége to-
vábbra is kint maradt, csak átvándorolt külsőbb kerületekbe, kül-
városokba, erdőkbe – olyan helyekre, amelyeket nem céloztak a 
rendőrségi akciók és ahol kevésbé voltak szem előtt. A korábbi 
hajléktalanellenes rendőrségi akciók tapasztalataihoz hasonlóan 
a rendőri aktivitás csökkenésével a hajléktalanok fokozatosan 
újra birtokba vették korábbi területeiket. December elejére lát-
szólag visszaálltak az október 15. előtti állapotok Budapesten. A 
hajléktalantörvény legfőbb célja elméletileg éppen az volt, hogy 
az utcai hajléktalanokat permanensen eltüntesse szem elől félre-
eső helyekre űzés, intézményesítés vagy bebörtönzés által. Logi-
kusan merül fel tehát a kérdés, hogy miért szűnt meg a rendőri 
fellépés meglehetősen gyorsan, miért engedték vissza a hajlékta-
lanokat oda, ahonnan sikeresen elküldték őket.

Ahogy korábban említettük, az életbelépést megelőzően szá-
mos hajléktalant értesítettek a járőrök, azt tanácsolva, hogy át-
menetileg vonuljanak külsőbb területekre, hogy elkerüljék az 
esetleges büntetéseket. Ennek hatására 15-e környékén sokan 
maguktól húzódtak távolabbra . A gyors és hatékony eljárás érde-
kében október 15-re átmenetileg nagy számú készenléti rendőrt 
vezényeltek vidékről a fővárosba specifikusan a hajléktalantör-
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vény végrehajtásáért. Számukra a legegyszerűbb megközelítés 
az volt, hogy a kiszemelt közterületeken talált hajléktalanoknak 
kiszabták az első hivatalos figyelmeztetést, majd felszólították 
őket, hogy „tűnjenek el”, menjenek bárhova, ahol nincsenek 
szem előtt. Fővárosi tevékenységük során folyamatos jelenléttel 
biztosították, hogy a hajléktalanok távol is maradjanak. A köz-
ponti elképzelés az volt, hogy a készenléti rendőrök néhány hét 
alatt sikeresen kiszorítják a hajléktalanokat, az új status quot pe-
dig a vidéki készenlétesek távozása után a helyi járőrök fogják 
fenntartani. Ez azonban nem így történt, a fővárosi rendőrök 
végső soron megtagadták a rendelet végrehajtását. 

Hogy megértsük az ellenállásuk okát, meg kell értenünk a 
fővárosi utcai járőrök viszonyát az utcai hajléktalanokkal. Álta-
lános elképzelés, hogy a rendőrök és hajléktalanok kölcsönösen 
ellenségesek egymással. Egy ideig Budapesten valóban ez volt a 
helyzet. A kétezres évek közepe óta azonban a fővárosi járőrök 
egyre erősebben kezdtek szimpatizálni a hajléktalanokkal. En-
nek egyik oka az volt, hogy a rendőri munkakör körülményei 
és előnyei folyamatos romlásával a járőri pozíciókat egyre ala-
csonyabb társadalmi csoportok tagjai töltik be – a közrendőri 
karrier leginkább a kevéssé iskolázott, szegénységben élő fiata-
lok utolsó mentsvára. Ennek köszönhetően azonban a járőrök 
könnyen tudnak azonosulni a körzetük hajléktalanjaival, irán-
tuk nem megvetést, hanem szimpátiát érezve. Ennek köszönhe-
tően a többségük nem értett egyet a hajléktalantörvénnyel sem. 
Adatgyűjtésem egyik legmeglepőbb eleme volt, hogy hajléktalan 
résztvevőim néhány kivételtől eltekintve mennyire pozitív véle-
ménnyel voltak a budapesti rendőrökről, a hajléktalantörvény-
nyel kapcsolatos eljárásuk szempontjából és általánosan is . Míg 
a mentőszolgálat tagjai a mai napig ellenségesek a hajléktalanok-
kal (és gyakran nem látnak el hajléktalan személyeket), valamint 
a készenléti rendőröket is általánosan durvának, tapintatlannak, 
esetenként agresszívnak írták le, a helyi járőrök döntően pozitív 
karakterekként jelentek meg . 

A fővárosi járőrök kevés hivatalos figyelmeztetést szabtak ki, 
a készenlétesek távozását követően pedig nem gátolták meg a 
hajléktalanokat korábbi helyeikre való visszatérésükben. Ami-
kor lakossági bejelentés vagy biztonsági kamerás felvétel miatt 
kénytelenek voltak eljárást indítani, gyakran a szolgálati jármű-
jükben szállítottak hajléktalanokat ellátórendszeri intézmények-
be, hogy le is zárhassák az eljárást. Egyik résztvevőmet addig 
vitték menedékhelyről menedékhelyre, amíg megfelelő körül-
ményeket biztosítót találtak . 

Eredendő alkalmatlansága és a végrehajtási ellenál-
lás miatt a hajléktalantörvénynek nem volt jelentős hatása a 
hajléktalanellátásra . A kevés személyt, aki a hatására hosszú-
távon az ellátórendszerbe került, könnyedén tudták fogadni és 
elhelyezni . Bár a köztereken látszólag gyorsan „helyreállt” a 
rendeletet megelőző állapot, fontos megjegyezni, hogy október 
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15. után közel száz hajléktalan eltűnt a főváros utcáiról az ellátó-
rendszerbe való belépés nélkül. Közülük többen külföldre utaz-
hattak, ahogy az évek alatt számos magyar hajléktalan költözött 
Bécsbe. (Szurovecz 2018) Lehetséges az is, hogy csak nagyon ha-
tékonyan elrejtőztek. Félő azonban, hogy többen a téli hónapok 
során nehezen elérhető helyeken halálra fagytak. 

A hajléktalanellátásban dolgozók egyetértettek, hogy a hajlék-
talanok kollektív, alkotmányos kriminalizálása cinikus, felhábo-
rító aránytévesztés . Magukat a hajléktalanokat az alkotmányos 
aspektus nem túlzottan foglalkoztatta, egyrészt úgy gondolják, 
hogy a politikai elit mindig is másodrendű állampolgárokként 
tekintett rájuk, másrészt vannak jelentősebb, egzisztenciális 
problémáik. Ettől függetlenül az alkotmányos kérdés jelentős le-
het a rendelkezés jövőbeni végrehajtásával kapcsolatban. 

A hajléktalantörvény éppen azért indult alkotmányos szint-
ről, hogy megelőzzék az Alkotmánybíróság esetleges kritikáját. 
Ettől függetlenül mégis alkotmányos felülvizsgálat indult, amely 
tovább tartott, mint a kormányzat várta. A járőröket azért nem 
kényszerítették központilag a rendelet hatékony végrehajtására, 
mert tudták, a felülvizsgálat ideje alatt a bíróságok automatiku-
san vetnék el a kapcsolódó ügyeket. Ez viszont a rendelkezés 
fő ösztönző tényezőjét (a börtönbüntetéstől való félelem) hatás-
talanította, tehát a rendelet eljárásilag és gyakorlatilag is ered-
ménytelenné vált. Nem meglepő, hogy az Alkotmánybíróság 
döntését követően újra növekedni kezdett a releváns eljárások 
száma. A hajléktalanellátásban dolgozók közül többen tartottak 
attól, hogy a 2019-es önkormányzati választásokat – melyen leg-
többen kormányzati sikerre számítottak – és a bíróságok centra-
lizációjának befejeztét követően újra napirendre kerülhet a haj-
léktalantörvény erőltetett végrehajtásának kérdése. Azonban az 
önkormányzati választásokon Budapesten és a legtöbb vidéki 
nagyvárosban – tehát azokon a helyeken, ahol a hajléktalanság 
leginkább problémát jelent – alulmaradt a kormánypárt . Nem 
sokkal a választásokat követően a kormány bejelentette, hatá-
rozatlan ideig elhalasztják a bírósági rendszer átalakítását. (Biró 
2019) Ezek következtében kevésbé tűnik bizonyosnak a hajlék-
talantörvény jövőbeni erőszakos betartatása a hajléktalanság 
gócpontjaiban. Ettől függetlenül természetesen a hajléktalanság 
problémája nem oldódik meg, és mindenképp érdemes lesz fi-
gyelemmel kísérni, hogy például Budapesten másképp fog-e 
hozzáállni a kérdéshez az új polgármester, vagy az ellenzéki ke-
rületi polgármesterek, mint kormánypárti elődeik; képesek lesz-
nek-e hatékonyabban kezelni a problémát.

Hajléktalanellátás

A hajléktalantörvény megalkotása, tartalma és végrehajtása mel-
letti másik fő kutatási kérdésem az volt, miért választja jelentős 
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számú hajléktalan tudatosan az utcát a hajléktalanellátás helyett. 
Más megfogalmazásban: milyen tényezők tartják távol a poten-
ciális ügyfeleket a hajléktalanellátástól. A kérdés és az adatgyűj-
tésem által elért megállapítások önmagukban természetesen ér-
dekesek. Részletes bemutatásuk azonban azért esett terjedelemi 
korlátozás áldozatává, mert túlnyomórészt olyan problémákat 
azonosítanak, amelyekkel a hazai szakmai körök több mint húsz 
éve pontosan tisztában vannak, azokat konkrétan azonosították, 
az átfogó változtatások sürgős szükségességét egyértelműen 
deklarálták . 

Éppen ez lehet a hajléktalanellátás távoltartó jellegének leg-
alapvetőbb forrása: a strukturális merevség és elmaradottság, a 
problémák évtizedes megoldatlansága . Az ellátórendszer alapját 
a mai napig az 1993-as szociális törvény alkotja, amelyet heves 
szakmai kritikák értek . A korábbi ígéretek ellenére a hajlékta-
lanság lakhatáspolitikai aspektusait nem vette figyelembe, hiá-
ba vált ekkorra egyértelművé, hogy a hajléktalanság elsősorban 
lakhatási krízis. (Oross 1994a, 19) Csak az effektív hajléktalano-
kat célozta, azokat, akik már fedél nélkül maradtak – preven-
tív intézkedéseket tehát nem foglalt magában . Normatív állami 
finanszírozást a törvény értelmében az ellátórendszer intézmé-
nyei csak alvóhelyek fenntartásához kapcsolódó költségekre for-
díthatnak, hiába nyújtanak jóval szélesebb körű szolgáltatásokat. 
(Oross 1994a, 24) 

Az intézkedés gyakorlatilag egy az egyben törvényileg kon-
zervált egy ad hoc mód, sürgős tűzoltási céllal létrehozott rend-
szert, ami mögött nem állt átgondolt távlati elképzelés vagy stra-
tégia. (Misetics 2017, 360) Ezt a rendszert a benne dolgozók már 
ekkor jelentős kritikákkal illették, olyan problémákra hívva fel 
a figyelmet, mint a nem megfelelő finanszírozási konstrukció, a 
módszertani és képzési elmaradottság, túlterhelt szociális mun-
kások, megfelelő koordináció hiánya a többi szociális ellátórend-
szerrel, kiléptetési lehetőségek hiányából fakadó hosszútávú 
bennrekedés, illetve az általános alkalmatlanság a hajléktalanság 
átfogó, tényleges kezelésére. (Oross 1994b, 24–42)

Bár az intézmények befogadó kapacitását a kilencvenes évek 
óta jelentősen növelték, egyéb változtatások hiányában ezek a 
problémák máig nem oldódtak meg. (Misetics 2017, 361) A megol-
dások hiánya a problémák ismerete és a szakemberek által részle-
tesen kidolgozott stratégiai javaslatok ellenére 2010 előtt leginkább 
politikai inkompetencia és közöny következménye volt, 2010 óta 
pedig tudatosan, megfontoltan át nem gondolt szociálpolitikáról 
beszélhetünk. A kezdetektől jelen lévő, kezeletlen problémákhoz 
az évek során újak is párosultak. Ilyen az ügyfelek általános elöre-
gedése és egészségügyi állapotuk romlása, a mentális betegségek 
és kábítószerfüggőség széles körű elterjedése, vagy a romák társa-
dalmi felülreprezentáltsága a hajléktalanok körében (míg koráb-
ban épp alulreprezentáltak voltak). A rendszer merevsége miatt 
ezek a problémák is megoldatlanul maradnak . 
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Hosszútávon az is egyértelművé vált, hogy az elméletileg 
társadalmi reintegrációt szolgáló, lépcsős intézményrendszer – 
nappali melegedő ––» éjjeli menedékhely ––» átmeneti szállás 
––» kilépés – a gyakorlatban kudarcot vallott. A folyamatosan 
csökkenő kilépési lehetőségek (hajléktalanok számára elérhető 
és megfizethető lakhatás) és az ellátórendszer hospitalizáló jel-
lege miatt az ügyfelek hosszútávon bennragadnak az intézmé-
nyekben, miközben fizikai és szellemi állapotuk romlik, képes-
ségeik és reintegrációs esélyük folyamatosan csökken. Meg kell 
továbbá említeni, hogy az ellátórendszer konkrét létesítményei 
mára, néhány újabban épült átmeneti szálláshelyet leszámítva, 
elfogadhatatlan körülményeket biztosítanak az ügyfeleknek. 
Nem szociális ellátás céljára tervezték őket, túlzsúfoltak, ko-
szosak, lerobbantak, a privát szféra teljes hiányában alszanak 
és tisztálkodnak bennük a lakók, általános börtönhangulatban 
élve. Merev szabályokat kell követniük, sok létesítményben este 
kilépési tilalom van életben, alkoholt fogyasztani és dohányozni 
bent tilos . 

Ezeket a tényezőket figyelembe véve azonnal érthetőbbé vá-
lik, miért dönthet valaki úgy, hogy akkor sem hajlandó bevonul-
ni a hajléktalanellátásba, ha az utcán kell aludnia. Nem meglepő, 
hogy az ellátórendszerben dolgozók is úgy gondolják, hozzájuk 
csak a legutolsó esetben érdemes fordulni, előtte minden egyéb 
lehetséges alternatívát meg kell próbálni . Legtöbben maguk is 
úgy vélték, hogy szükség esetén előbb próbálnának szerencsét az 
utcán, mint éjjeli menedékhelyen, vagy rossz minőségű átmeneti 
szálláson . Természetesen az utcai létnek is rengeteg, magától ér-
tetődő árnyoldala van. Az utcán is könnyedén megrekedhet va-
laki úgy, hogy végérvényesen elveszítse társadalmi reintegrációs 
lehetőségét. Azonban a hajléktalanokkal dolgozók, illetve a nem-
zetközi és hazai utcáról-lakásba programok tapasztalatai is azt 
bizonyítják, hogy az utcán élők egzisztenciális kényszerből job-
ban meg tudják őrizni autonómiájukat, független problémameg-
oldó készségeiket és a változtatásra való elhivatottságot, mint in-
tézményesített társaik. 
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Durst Judit

„Ha nincs pénzed, úgyis belemész valamibe”

Informális hitelezés, „kamatosok”  
és a „bankképtelen” szegények bankügyei 

„Ehhez mit szólsz…”– írt rám 
néhány hete Iza, átküldve egy fotót az amúgy már régóta ala-
pos felújításra szoruló, tavaly néhány százezer forintért megvá-
sárolt, omladozó kicsi parasztházának félig beszakadt tetőjéről. 
„Ver engem a jóisten, el vagyok átkozva – folytatódott az üzenet. 
– Tegnap éjszaka vihar volt, most meg leszakadt mind .” Óvatos 
érdeklődésemre, vajon nem fizet-e a biztosító, Iza idegesen felelt: 
„Nincs fizetve, tudod, mondtam neked. Nem tudtam bebiztosí-
tani [biztosítást kötni rá], mert nincs alapja a háznak. Sokan ezért 
nem vették meg…”

Öt nap múlva, hajnali négykor jött az újabb üzenet, amiből 
lehetett érezni, Iza a végső elkeseredés stádiumában van: „Sza-
kad az eső, el fog ázni az egész ház, itt vagyok a gyerekkel, ma 
valamit csinálnom kell, de mit, nem tudom.” Egy órán belül meg 
ez: „Írtam Lufinak, más választásom nincs, ezt nem halasztgat-
hatom el, ázik a ház, bármit mond, elfogadom. Kivagyok.” Lufi, 
szó nem érheti a ház elejét, rendkívül gyorsan intézkedett is: még 
aznap délelőtt elküldte Izához az embereit, megjavítani a tetőt. 
„Két feltétele van a Lufinak: vagy kifizetem neki egy héten be-
lül a pénzt [350 ezer forintot, ennyibe került a gyors tetőjavítás], 
vagy aláírom neki a papírt, hogy megvette [tőlem] a házat [700 
ezer forintért]” – üzente nekem Iza még aznap délután, majd így 
folytatta: „Nem sok választásom volt, belementem [Lufi ajánla-

Jelen tanulmány részlet az Informális gazdaság és a szegények című készülő köny-
vemből. A szöveg első változatához fűzött kritikáiért, tanácsaiért hálás köszö-
nettel tartozom Lengyel Györgynek, Molnár Györgynek, Wessely Annának és 
Szuhay Péternek. A nyelvi szerkesztésért Kalla Évának; a terjedelmes könyvfeje-
zet lerövidítéséért pedig a Pannonhalmi Szemle szerkesztőinek, Tillman Józsefnek 
és Gelencsér Gábornak szeretnék köszönetet mondani.
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tába]. A pénzt, amit mondott, azt úgysem tudom kifizetni, 350 
ezer forintot honnan vegyek, annyiért csinálja meg, de mindenre 
ő rendez anyagokat, embereket. 2 vagy 3 nap alatt kész lesz. Ha 
kész, akkor alá kell írnom a papírt [a ház eladásáról, ami zálog-
ként szolgál arra az esetre, ha Iza nem tudja visszafizetni egy 
héten belül a kölcsönt]. Hm. Ja és albérletbe maradhatok a saját 
házamba [25 ezer forint plusz a rezsi, ami 40 ezerre jön ki össze-
sen]. Azt mondta Lufi, ha nem fizetek, és a papírt se írom alá, őt 
nem érdekli, kitesz a házamból, és nincs albérlet se .”

Izához közel tízéves barátság fűz. Egyike volt azoknak a 
láposi fiatalasszonyoknak, akik készségesen igyekeztek beavatni 
a közösség életébe még a doktori kutatásom idején .1 Azóta Iza 
elköltözött a faluból, mondhatni kényszerből, hátrahagyva szü-
leit, testvéreit és fiatal felnőtt lányát, akinek már saját gyermekei 
vannak .

A harmincas évei közepén járó Iza az utóbbi években Lápos-
tól nem túl messze, egy volt bányászvárosban él . Néhány éve 
új párkapcsolatából született egy kisfia, élete értelme, „szemem 
fénye”, ahogy ő mondja, az egyetlen, aki miatt még van miért 
„végiggürcölni ezt a kilátástalan életet”. Iza állandó havi bevéte-
le a közmunkásként kapott, gyerektámogatással együtt közel 64 
ezer forintos bére, meg a kisgyerek után járó havi 12.800 forin-
tos családi pótlék. Régóta munkanélküli élettársa segélyen van, 
így mindössze havi 22.800 forint az, amit rendszeresen bead a 
közös kasszába. (Igaz, az utóbbi időben a férfinak többször is 
sikerült elállnia alkalmi munkára, annak köszönhetően, hogy a 
magyarországi szakmunkások egy részének külföldre vándor-
lásával, meg az informális [munkaerő]toborzók megjelenésével 
párhuzamosan, mostanában megszaporodtak az alkalmi mun-
kalehetőségek, amikből még az olyan alacsony iskolai végzettsé-
gű, beteges roma emberek is tudnak valamit profitálni, mint ő). 
Ebből a három fős családnak járó 99.600 forintos rendszeres havi 
bevételből kellene Izának visszafizetnie összes adósságát: szom-
szédjának, az informális pénzkölcsönző Mari néninek a 20.000 
forint kamatos hitelt (arra a 10.000 forintos kölcsönre, amit arra 
kért, hogy kiváltsa beteg kisfiának a gyógyszereket; a boltosnak 
15.000 forintot, akitől már hónapok óta hitelbe vásárolja a húst, 
hogy legyen a „szegénykaják” mellett (ahogy ő hívja a krumplis 
meg tésztás ételeket) valami egészségeset is adnia a gyereknek 
enni; meg a postáskisasszonynak, aki 5000 forint (kamatmentes) 
kölcsönt adott neki abban a reményben, hogy Iza majd húst vesz 
tőle a disznóvágás után. 

1 Lápos közel 800 lelkes aprófalu Észak-Magyarországon, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, ahol 2000–2001 között egy ottlakó családhoz beköltözve 
a résztvevő megfigyelés módszerével etnográfiai terepmunkát végeztem. A 
faluba azóta is visszajárok, hosszabb-rövidebb kihagyásokkal. A cikkben a 
település neve, az itt szereplő emberek elnevezésével együtt, kitalált vagy 
megváltoztatott, a téma érzékenysége és a bemutatott beszélgetőtársaim ano-
nimitásának védelme érdekében . 
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Iza többnyire számíthat az olyan idős magyar asszonyok se-
gítségére, mint amilyen Mari néni meg a postáskisasszony . Hi-
szen aki csak ismeri őt kicsit közelebbről, mind becsüli a hallat-
lan erejéért, ami betegen is minden nehézségen átviszi. (Iza már 
évek óta nyugtatókon él, hogy elviselje a szegénységgel járó min-
dennapi fejfájást, szorongást, és egy orvosi műhiba folytán halva 
született csecsemőjének elvesztése után kialakult pánikbetegsé-
gét). Ezeken a hiteleken túl kellett Izának valahogy „kikeríteni” 
a 350.000 forintos (kamatos) „krízis kölcsön” fedezetét Lufi szá-
mára. Ezt végül hat különböző forrásból tudta megejteni. Egyfe-
lől „kihozott egy telefont” a Telenortól (új, előfizetéses szerződés 
megkötése után, egy eredetileg 340.000 forintot érő készüléket), 
amit aztán 100.000 forintért azon nyomban el is adott Miskolcon 
egy informális kereskedőnek.2 Másodszor kölcsönkért nyugdí-
jas édesapjától 50.000 forintot – abból az apja által felvett banki 
hitelből, amit az öreg beteg felesége esetleges kórházi kezelteté-
sére tett félre. Harmadszor megpróbálta eladni gyönyörű, deré-
kig érő, hosszú fekete haját, amiért 45 ezret kínált egy hajpótlás-
sal foglalkozó pesti fodrász . Negyedszer, beadta a zálogházba a 
vészhelyzetre tartalékolt arany fülbevalóját. Ötödször, beleesett 
abba a körbe, amiben a település közmunkásai 50.000 forint ka-
matmentes kölcsönt kaptak a helyi polgármestertől, azzal, hogy 
3 hónapon át, havonta vonja le a törlesztőrészletet a közmun-
kás bérükből. A maradékot pedig – részletfizetésre – tőlem kérte 
kölcsön, abban reménykedve, hogy élettársa végre jól kereshet, 
mert kivitték a rokonai Hollandiába egy gyárba dolgozni. 

„Ez már túl sok, elhiszed nekem, Judit”? – hívott fel Iza elő-
ző nap telefonon, mielőtt visszafizette volna Lufinak a kama-
tos kölcsönt . – „A muszáj nagy úr, nem volt más választásom, 
mint Lufihoz fordulni. Ő volt az egyetlen, aki segített rajtam. Ki 
más adna még nekem pénzt kölcsönbe, és mire? Mindenki tud-
ja, hogy nincs miből visszaadni. Ő meg odaadta, a házra, zálog-
ként… De gondold el, mi lett volna, ha nem tudom összeszedni 
a pénzt… Nekem akkor nem volt már semmi az eszembe, mert 
ázott a tető, és ha beszakad, még nagyobb károm lett volna…”

Az olvasónak talán úgy tűnhet, ez a történet tovább erősíti 
azokat a széles körben elterjedt sztereotípiákat, melyek szerint a 
szegények irracionálisan, meggondolatlanul intézik pénzügyei-
ket. Ezzel a vélekedéssel szemben ebben a cikkben, Iza és a töb-
bi környékbeli, hasonló helyzetű család informális hitelezési és 
hitelfelvételi gyakorlatának elemzésén keresztül3 épp azt igyek-
szem bemutatni, hogy az elmúlt húsz évben a hivatalos szegény-
ségi küszöb alatti jövedelemből tengődő Iza egyike annak a szá-
mos szegénynek, akik kétségbeesetten próbálnak zsonglőrködni 
az e rétegre oly jellemző gyakori krízishelyzetek okozta krónikus 

2 A telefonos részletfizetési konstrukcióról a későbbi részben lesz szó. 
3 Collins, D. – Morduch, J. – Rutherford, S. – Ruthven, O.: Portfolios of the poor: how 

the world’s poor live on $2 a day, Princeton University Press, Princeton, 2009. 



jövedelemhiánnyal, a sokszor kiszámíthatatlan jövedelem-inga-
dozásokkal . 

Magyarországon a közvélemény nagy része meg van győ-
ződve arról, hogy a szegények zöme alkalmatlan pénzügyei 
intézésére, és a tartós eladósodottságuknak pénzügyi képzet-
lenségük az oka. E felfogás szerint a pénzszűkében lévő szegé-
nyek tudatlanságuk, rövidlátásuk és a jelenre orientált habitu-
suk miatt vesznek fel kölcsönöket, a rendelkezésükre álló anyagi 
fedezetnél jóval nagyobb mértékben . Az elmúlt két évtizedben 
azonban nem is ezekről a „bankképtelennek” ítélt szegények-
nek nyújtott formális hitelügyletekről, hanem sokkal inkább in-
formális megfelelőjükről, az uzsoráról lehet leginkább hallani a 
közbeszédben . Az informális pénzkölcsönzés kamatra, vagy más 
néven uzsora, ráadásul erősen etnicizált témává vált a médiában. 
Az uzsorás démonizált, elítélt figurája szinte mindig cigány fér-
fiként kerül ábrázolásra és gyakran lehet találkozni vele az újsá-
gok híradásaiban is . 

A közvéleményben és néhány szakértői körben fellelhető má-
sik gyakori vélekedés szerint a szegények nagy részére az ún . 
„tanult tehetetlenség” állapota jellemző.4 Az a meggyőződés áll 
ennek a gondolatmenetnek a középpontjában, hogy a szegények 
egyfajta „tanult tehetetlenségtől” szenvednek – ez az a pszicho-
lógus Seligman5 által felfedezett és elemzett állapot, amelyben az 
emberek nem próbálnak meg negatív helyzetükből kijutni (le-
gyen szó szegénységről vagy depresszióról), mert az idők során 
megtanulták, hogy tehetetlenek az őket gúzsba kötő társadalmi 
kényszerekkel szemben . 

Ezzel a Magyarországon széles körben elterjedt vélekedéssel 
szemben, az általam kutatott terepeken élő szegények nagy ré-
sze – romák és nem romák egyaránt – aktívan igyekszik családja 
megélhetését biztosítani,6 ahelyett, hogy csupán passzívan vár-
nának a külvilágtól érkező segítségre. A szegények közt van, aki 

4 Ld. Ritók N.: Tanult tehetetlenség. HVG. Nyomorszéle blog. 2011. november 
9. http://www.nyomorszeleblog.hvg.hu/2011/11/09/244-tanult-tehetetlenseg 
(Utolsó letöltés: 2019. 11. 12.)

5 Seligman, M. E. P.: Helplessness: On Depression, Development, and Death, W.H. 
Freeman, San Francisco, 1975

6 Ld. még: Messing V. – Molnár E.: Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány 
és nem cigány családok megélhetési stratégiái . Esély, 2011/1. 53–75; Col-
lins, D . – Morduch, J . – Rutherford, S . – Ruthven, O .: Portfolios of the poor: 
how the world’s poor live on $2 a day, Princeton University Press, Princeton, 
2009; Venkatesh, S. A.: Off the Books. The Underground Economy of the Urban 
Poor, Harvard University Press, Cambridge-London, 2006; Pulay, G.: Street 
economy, in Brazzabeni, M. – Ivone Cunha M. – Fotta M. (eds.): Gypsy 
Economy. Romani Livelihoods and Notions of Worth in the 21st Century, Berghahn 
Books, New York–London, 2015; Szuhay P.: A magyarországi cigányok kultú-
rája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája, Panoráma, Budapest, 1999; 
Hann C. – Sárkány M.: The great transformation in rural Hungary: Property, 
life strategies and living standards, in Hann C. and the „Property Relation 
Group”: The Post-Socialist Agrarian Question. Property relations and the rural 
Condition, LIT Verlag, Münster, 2003
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a jövőjét és gazdasági helyzetének javulását csak a térbeli mobi-
litás, külföldi munkavállalás révén tudja elképzelni,7 de legtöbb-
jük továbbra is megpróbál Magyarországon, hazai körülményeik 
közepette megélni. Ez sokuk esetében azzal jár, hogy az informá-
lis vagy „illegális” gazdaságban fedeznek fel túlélési stratégiákat 
(a megnevezés az aktuális jogszabályok szerint változik8), mi-
közben társadalmi környezetükre, amennyiben romák, jellemző 
a súlyos etnikai diszkrimináció a munkaerőpiacon,9 továbbá a 
szegények, különösen pedig a „szegény cigányok elleni hábo-
rú” .10 Mindezek pedig még inkább az informalitás felé terelik 
őket. Az informalitás persze lehet választás kérdése is, ahogy az 
a munkával, illetve a különböző megélhetési formákkal és a hoz-
zájuk kapcsolt jelentésekkel foglalkozó antropológusok munká-
iból kiderül.11 
 7 Ld. Durst J.: Out of the Frying Pan into the Fire? From Municipal Lords to the 

Global Assembly Lines – Roma’s Experiences of Social (Im)mobility Through 
Migration From North Hungary . Intersections EEJSP (4), 2018/3. 4–28; Vidra 
Zs. (ed.): Roma migration to and from Canada. The Czech, Hungarian and Slovak 
case.: CEU CPS, Budapest, 2013; Virág, T.: A kapcsolathálózatok szerepe a 
migrációban egy cigányfalu perspektívájából, in Messing Vera – Neményi 
Mária – Szikra Dorottya (szerk.): Különszám Szalai Júlia köszöntésére, socio.hu, 
2018, 163–179; Pine, F.: Migration as hope: space, time, and imagining the 
future . Current Anthropology (55), suppl. 2014/9. S95- S104; Váradi M. M. – 
Durst J. – Fehér K. – Németh K. – Virág T.: Kényszerű mobilitás: migráci-
ós utak hátrányos helyzetű vidéki terekben. socio.hu 2017/3. 25–46; Melegh, 
A. – Gábriel, D. – Gresits, G. – Háros, D.: Abandoned working classes and 
the political economy of elderly care work in Hungary . Review of Sociology 
(28), 2018/4. 61–87; Németh K. – Váradi M. M.: Development in the Context 
of care Migration from Rural Hungary: An agent-based approach. Review of 
Sociology (28), 2018/4. 88–110.

 8 Ld. Portes, A.: Economic Sociology. A systematic inquiry, Princeton Uni-
versity Press, Princeton, 2010; Sík E.: Traktátus az informális gazdaság 
és a feketemunka terjedelmének megismerhetetlenségéről általában és a 
posztszocialista átalakulás során különösen. Rejtőzködő jelen, 1996, 244–294; 
Durst J .: „Ha nincs pénz, úgyis belemegy az ember valamibe” . A „korrekt” 
meg a „dögös” kamatos pénz intézménye Borsodban . Beszélő, 2011/12. 43– 
63.

 9 Kertesi G.: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában, Osiris 
Kiadó, Budapest, 2005.

10 Jeppesen a „szegények elleni háborúról” a szegénységellenes diskurzusok-
ban; ld. továbbá Ferge és Szikra a büntető államról Magyarországon, illetve 
Setét a „cigány szegények elleni hadjárat”-ról. (Jeppesen, S.: From the “war on 
poverty” to the “war on the poor”: knowledge, power, and subject positions 
in anti-poverty discourses. Canadian Journal of Communication [34], 2009/3. 
487–508; Ferge Zs.: Magyar társadalom- és szociálpolitika 1990–2015, Osiris, Bu-
dapest, 2017; Szikra, D.: ‘Democracy and welfare in hard times: The social 
policy of the Orbán government in Hungary between 2010 and 2014’. Jour-
nal of European Social Policy. Online version. 2015. Sept 10. esp.sagepub.com/
content/early/2014/09/10/0958928714545446 [Utolsó letöltés: 2019. 11. 12.]; 
Setét J. (2014): Nem, ez nem a monopoly. http://index.hu/belfold/2013/10/01/
nem_ez_nem_a_monopoly/ [Utolsó letöltés: 2019. 11. 12.])

11 Millar K.: Reclaiming the Discarded. Life and Labor on Rio’s Garbage Dump, Duke 
University Press, Durham and London, 2018; Hart, K.: Informal Income 
Opportunities and Urban Employment in Ghana. Journal of Modern African 
Studies (11), 1973/3. 61– 89; , Pulay, G.: Urban ethnography from Bucharest. PhD 
disszertáció, 2017, kézirat. 
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A szegények gazdaságának kutatása Magyarországon a leg-
utóbbi időkig szinte kizárólag a megélhetési stratégiák témájára 
koncentrált .12 A szegények pénzügyi portfóliókezelése általában, 
és különösen az adósságviszonyaik eddig nem kaptak komo-
lyabb figyelmet a kutatók részéről Magyarországon.13 Ugyanak-
kor a világ más részein, különösen a „globális dél” környezeté-
ben, egyre több vizsgálat született az adósságról és a szegények 
hitelezési és hitelfelvételi gyakorlatairól. A szegények pénzügyi 
gyakorlatai leginkább kifinomult, komplex és változatos portfó-
liójuk révén írhatók le, így a „filléres gazdaság” fogalmi rend-
szerével,14 ahol ügyesen zsonglőrködnek egy olyan életforma 
keretei között, amelyet a pénzhiány, az instabilitás, a gyakori 
krízishelyzetek, és a bevétek kiszámíthatatlansága jellemez .15 

Kevés a statisztikai adat Magyarországon a szegények króni-
kus eladósodottságáról. Annyit tudunk, hogy a magyar lakosság 
egyötöde súlyos deprivációban él, és a magyarok háromnegyede 
képtelen a váratlan költségek fedezésére .16 Azt is tudjuk, hogy a 
„lakásszegénység” az egyik legsúlyosabb probléma a mai ma-
gyar társadalomban: 2017-ben a teljes népesség majdnem egyne-
gyede rendelkezett valamilyen lakhatási adóssággal, ami lehet 
elhalasztott hitelrészlet, közüzemi számla, vagy albérleti hátra-
lék .17 

Míg az elmúlt évtizedben a fejlődő országokban széles kör-
ben elterjedt az a nézet, hogy a sürgető készpénzhiányban élő 
szegény háztartások „bankképesek”,18 addig Magyarországon 

12 Havas G.: Megélhetési stratégiák különböző cigány közösségekben, in An-
dor M. (ed.): Cigányvizsgálatok, Művelődéskutató Intézet, Budapest, 1998, 
181–202.; Szuhay, i. m.; Fleck G. – Orsós J. – Virág T.: Élet a Bodza utcában, 
in Kemény I. (ed.): A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság, Osiris-MTA Ki-
sebbségkutató Műhely, Budapest, 2000; Messing V. – Molnár E.: Válaszok a 
pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési straté-
giái . Esély, 2011/1. 53–75; Kotics J.: „A mai napnak való vagyok”. Tartósan mun-
kanélküliek megélhetési stratégiái. A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki 
Magyarországon, Pro Cserehát Egyesület, Budapest, 2012.

13 A kivételekhez ld. Gosztonyi: A pénz zsonglőrei. PhD disszertáció, Corvinus 
Egyetem, 2017, Budapest; Durst J.: New Redistributors in Times of Insecurity: 
Different Types of Informal Lending in Hungary, in Brazzabeni, M. – Ivone 
Cunha, M. – Fotta, M. (eds.): Gypsy Economy. Romani Livelihoods and Notions 
of Worth in the 21st Century.: Berghahn Books, New York- London, 2015; 
vagy legutóbb Szőke A.: Spending like a state: (In)formal credit, the local 
government and the rescaling of insecurities, Review of Sociology (28), 2018/4. 
111– 132.

14 A filléres gazdaságról ld. Bouman, F. J. A.: Informal rural finance. An Alad-
din lamp of information . Sociologia Ruralis, (30) 1990/2. 155–173., idézi Gosz-
tonyi, i . m .

15 Bouman, i. m.; Collins et al., i. m.; a magyarországi esethez ld. Gosztonyi, i. m.
16 Gábos A. – Szivós P. – Tátrai A.: Jövedelmi szegénység és társadalmi kire-

kesztettség jellemzői Magyarországon, in Szivós P. – Tóth I. Gy. (szerk.): Jól 
nézünk ki (...?!) Háztartások helyzete a válság után. TÁRKI Monitor Jelentések 
2014, TÁRKI, Budapest, 2015.

17 Hegedűs J. – Somogyi E. – Teller N.: Lakáspiac és lakásindikátorok, in Kolosi 
T. – Tóth I. Gy. (szerk.): Társadalmi Riport, TÁRKI, Budapest, 2018

18 Collins et al, i . m .
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csak néhány formális pénzügyi és társadalmi szereplő lépett 
be erre a piacra. Közülük páran nonprofit alapon, társadalmi 
vállalkozások ösztönzésével próbálták segíteni a szegényeket 
az önfenntartásban (például a Kiút program, egy mikro-hitel-
rendszer, amit magánadományozók támogatnak,19 vagy az Au-
tonómia Alapítvány néhány korábbi projektje). 

E kevés nonprofit szervezet mellett ugyanakkor néhány pro-
fitorientált, nemzetközi pénzpiaci szereplő is megjelent az utóbbi 
években a hitelezési piacon, akik felismerték, hogy a konzervatív 
politikát folytató hitelintézmények által „bankképtelennek” tar-
tott szegényekre valójában nyereséges vállalkozás építhető. 

Ezzel szemben az informális hitelezés tekintetében a fősze-
replők a „kamatosok” (ahogy errefelé, Borsodban nevezik a ka-
matra pénzkölcsönzőket), akik magas, 30%-tól 100%-ig terjedő 
kamatlábbal adnak hitelt a kölcsönre szorulóknak; továbbá a he-
lyi önkormányzati vezetők, a polgármesterek.20 Mellettük még 
segítségre lehet számítani a kiterjedt rokonságtól, barátoktól 
vagy szomszédoktól, de általában csak krízishelyzetben, hiszen 
nekik is szűkösek az erőforrásaik. Mint a kamatosok példája 
mutatja, a szegények (és a kevésbé szegény informális „vállal-
kozók”) a formális pénzügyi intézetek gyakorlatát átvéve, a for-
mális „bankároktól” tanulva,21 maguk is képesek kitölteni azt a 
rést, amit szinte üresen hagyott az állam, a magánbankok és vál-
lalatok: banki szolgáltatást nyújtanak azoknak, akiket a formális 
pénzintézetek bankképteleneknek tartanak. Ezzel saját boldogu-
lásukat és olykor a társadalmi mobilitásukat is elősegítik. Mind-
erre olyan körülmények között kerül sor, mikor a jóléti állam, 
nemcsak Magyarországon, de Európa-szerte nagyrészt visszavo-
nult, és talán a legerősebben fennmaradó funkciója a büntetés 
maradt a szegényekkel szemben .22 

A szegények informális hitelezési gyakorlatait megértendő, 
a korábbi, a terepre beköltözéses, résztvevő megfigyelés mód-
szerével végzett láposi etnográfiai terepmunkámat követően, il-
letve azzal párhuzamosan, a „posztterepmunka”23 szakaszában, 
az elmúlt három év során félig strukturált interjúkat készítettem 
közel negyven, a régióban tevékenykedő informális pénzköl-
csönzővel, akikkel láposi barátaim rokonsági hálójának segít-
ségével kerültem kapcsolatba. Részben e kapcsolatháló okozta 

19 Ld. Molnár Gy. – Bakó T. – Cseres-Gergely Zs. – Kálmán J. – Szabó T.: A mun-
kaerőpiac peremén levők és a költségvetés. MTA KRTK KTI, Budapest, 2014, 
https://goo.gl/wFioxe (Utolsó letöltés: 2019. 11. 12.)

20 Ld. ehhez még Szőke, i. m., Gosztonyi, i. m.
21 Ld. Goddard összefoglalását az uzsora történetéről. (Goddard, M.: 

Expressions of Interest: Informal Usury in Urban Papua New Guinea. Pacific 
Studies [28], 2005/1–2, 42– 67.) 

22 Szikra, i. m.; Ferge Zs.: A büntető államtól a jóléti államon át a bosszúálló 
államig, 2014, 116–136, http://www.eltereader.hu/media/2014/05/Gonczol_
READER.pdf (Utolsó letöltés: 2019. 11. 12.)

23 Cohen, A. P.: Post-Fieldwork Fieldwork. Journal of Anthropological Research 
(48), 1992/4. 339–354.
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bizalomnak köszönhető, hogy ezek az informális pénzkölcsön-
zők – férfiak és nők, romák és nem romák – hajlandóak voltak 
velem beszélni üzleti stratégiájukról. Magyarországon ugyanis 
a 2011-ben bevezetett „uzsoratörvény” a korábbi, idevonatko-
zó bűnügyi törvény szigorításaként „zéró toleranciát” hirdetett 
a kamatra való, informális pénzkölcsönzéssel szemben . Azóta 
akár az egyszeri elkövetők is bebörtönzéssel nézhetnek szembe. 

Az interjúk révén, a személyes narratívák elemzésén keresz-
tül sikerült feltárni azokat az általános mintázatokat, hogy az 
uzsorások milyen jelentést tulajdonítanak saját gyakorlatuknak, 
miként alkotják meg és hogyan racionalizálják hitelezői identi-
tásukat, és milyen erkölcsi alapra helyezik tevékenységüket. Az 
általam ismert szegények esetében az adósság negatív formái az 
uralkodók . Bár az antropológiai szakirodalom beszél „pozitív 
adóssági formákról” is, mikor például befektetésre vagy fejlesz-
tésre használják a kölcsönt,24 a saját megfigyelt eseteimben szinte 
kizárólag a mindennapos válsághelyzetek enyhítésére kellett az 
informális hitel, ami végső soron a hitelezőknek való alárendelő-
déshez és a tőlük való függéshez vezetett. 

Miért van a szegényeknek szüksége  
kölcsönökre? A keresleti oldal

A szegények költségvetésében a legfőbb tételt az élelmiszer és 
a közüzemi költségek jelentik Láposon és a környező telepü-
lések esetében egyaránt. Láposon a (cigány)telep-felszámolási 
program egyik nem szándékolt következménye a helyi romák 
nagyarányú eladósodása volt: alig akad olyan család a faluban, 
amelynek ne lenne tartozása valamilyen közszolgáltató felé . A 
telepfelszámolás előtt, 2011-ig a vályogkunyhókban élve leg-
többjük közüzemi költségei alacsonyak voltak, csak az áramért 
fizettek. Miután azonban a „magyarok” (nem-romák, avagy „pa-
rasztok”, ahogy a láposi cigányok hívják a nem cigányokat) össz-
komfortos, ám alapos felújításra szoruló házaiba beköltöztek, 
kifizetetlen közüzemi számláik egyre halmozódtak, nem lévén 
külön forrásuk ezek rendezéséhez. Mára e házak egy részében 
újra telepi körülmények között laknak a roma családok: többük 
a közkútról hozza a vizet, fával fűt, és néhányuknál a villany is 
ki van már kapcsolva .

A szegények súlyos eladósodásában a szociálpolitika szem-
léletének változása is közrejátszott. A – közmunkát leszámítva 
– a szociális támogatások radikális csökkentése egyet jelentett az 
állam jóléti funkcióinak visszaszorításával, ami büntető funkciói 

24 Guérin, I.: Juggling with Debt, Social Ties, and Values. The Everyday Use of 
Microcredit in Rural South India . Current Anthropology (55), suppl. 2014/9. 
S40–S50.
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erősödésével párosult. A „szegénység kriminalizálása”,25 illetve 
a „cigány szegények elleni háború”26 következtében Láposon 
nincs olyan család, amelyikben legalább egy családtag ne lett 
volna megbírságolva az elmúlt három évben. Többségük azért 
kapott büntetést, mert fát gyűjtött az erdőben a hideg téli hóna-
pokban .27 Egyikük, Jézuska, így idézte fel legutóbbi találkozását 
a rendőrökkel: „Mondtam a rendőrnek, figyeljen, akkor maga 
szerint meg is fogok fagyni, vagy mi legyen?! Honnan vegyek 
fát, ha nem az erdőből? Megvenném én, ha lenne munkám, de 
nincs. Azt mondta, ha nem fizetek, leültetnek harminc napra, 
3000 forintjával kell leülnöm a büntetést. Legalább annyit meg-
engedtek, hogy részletre fizessem.” 

Másokat a gyermekeik igazolatlan iskolai hiányzásai miatt 
bírságoltak meg. Egy nyolcgyermekes apát és feleségét három-
éves börtönbüntetésre ítéltek. A szülők távollétében a négy kis-
korú gyermeknek a velük lakó idősebb testvérük viselte gondját. 
A szülők egyedüli bűne az volt, hogy nem fizették ki a büntetést, 
amit a gyerekek igazolatlan iskolai hiányzásaiért kaptak . Hiába 
próbálták mentségként felhozni, hogy ők elküldik a gyerekeket 
az iskolába reggel, de a gyerekek, több rossz élmény után, nem 
hajlandók oda bemenni .28 

Nem meglepő, hogy minden láposi családnak van kifizetet-
len adóssága . Fizetésnapon szinte mindenki igyekszik rendezni 
a legégetőbb tartozásait. Először a sürgős elmaradásokat fizetik 
be: a villanyszámlát abbéli félelmükben, hogy a szolgáltató ki-
köti náluk az áramot . „Ha a villanyomat is lekapcsolik, na akkor 
már igazi dögös cigány leszek” – ezzel a mondással szoktak a 
legtöbben az év elején segítséget kérni, amikor megérkezik az 
értesítés az elmúlt évi villanydíj-elmaradásról. Ezután részletek-
ben törlesztik az egyéb büntetéseiket, hogy elkerüljék a férfiak 
bebörtönzését . A jelenlegi szabályozás szerint egy börtönben töl-
tött nap 3000 forintnyi pénzbírságnak felel meg, így többen arra 
kényszerülnek, hogy pénz hiányában leüljék tartozásaikat. 

A láposi cigányoknak az utóbbi években kialakult nehéz 
helyzetét jól mutatja, ahogyan Csipirka, egy hatgyermekes édes-
anya gazdálkodik a család havi jövedelmével. Csipirka 150 ezer 
forintos hitelt vett fel a helyi szövetkezettől, 30%-os kamattal, 
amire férje közmunkás keresete volt a biztosíték . A hitelhez két 
kezest kellett szereznie, ezt írta elő a bank a kölcsön igénybevé-

25 Ferge Zs.: A büntető államtól a jóléti államon át a bosszúálló államig, 2014, 
116–136, http://www.eltereader.hu/media/2014/05/Gonczol_READER.pdf 
(Utolsó letöltés: 2019. 11. 12.)

26 Setét, i . m . 
27 A falut körülölelő erdő néhány évvel ezelőtt az Aggteleki Nemzeti Park tulaj-

donába került, és mint ilyen, rendszeres ellenőrzés alatt áll.
28 Az utóbbi években teljesen „elcigányosodott” körzeti általános iskola egy-

re komolyabb fejfájást okoz a láposi szülőknek – az ott szerzett (a gyerekek 
által egymástól elszenvedett) traumatizáló hatások miatt egyre több láposi 
kisiskolás tagadja meg az iskolába járást, egyre több családnál gyűlnek fel az 
igazolatlan mulasztások miatti büntetések. 
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telének feltételeként, a visszafizetés garanciájaként. Kezes csak 
olyasvalaki lehet, akinek rendszeres havi jövedelme van, így 
erre az utóbbi években már csak néhány, a faluban maradt idős 
nyugdíjas alkalmas. A rendelkezésre álló kezesek szűkössége 
miatt a kölcsönzőknek rendesen meg kell fizetniük azokat, akik 
hajlandóak vállalni a hitel visszafizetéséért való kezeskedés ma-
gas kockázatát. Míg a kezes díja három éve még 10 ezer forint 
volt, manapság már eléri a 20 ezer forintot. A szóbajöhető keze-
sek vagy meghaltak, vagy maguk is nyögik a kifizetetlen adós-
ság terhét azok helyett, akik nem tudták törleszteni banki tarto-
zásukat, és külföldre mentek szerencsét próbálni. 

Csipirka a helyi takarékszövetkezet áruvásárlási hitelét lát-
ta megoldásnak arra, hogy bútort vehessen az új házába, mivel 
korábbi lakhelye, a telepi kunyhó, háromszor kisebb volt, mint a 
mostani. (Igaz, az új bútorainak egy részét néhány hónap múlva 
már el is kellett adnia, féláron, amikor sürgősen pénzre volt szük-
sége, hogy egyik gyermekét kórházba vigye.) A két kezesnek, va-
lamint a szövetkezet kezelési költségének a kifizetése után 110 
ezer forintja maradt a 150 ezer forintos hitelből. A hatgyermekes 
család havonta 130 ezer forint bevételből gazdálkodik. Csipirka 
minden hónap elején lázasan oszt, szoroz, hogy hova is tegye azt 
a „csöpp kis pénzét”: „Kapom a családit [családi pótlék], meg a 
gyes-t, meg bejön a szocialista [a szociális segély], 22.800 forint, 
de abból mindig veszek ruhát valamelyik gyereknek, meg fize-
tem a tartozásokat.” Csipirkának már a segélyosztás első napjai-
ban alig marad valami a pénzéből: „a családiból 20 ezer kimegy 
kamatosra, 15 ezer villanyszámla-tartozás, 5 ezresével fizetem a 
büntetést a fáér’ [az asszony férjét harminc ezer forintra büntet-
ték, mert fát hozott az erdőből], aztán még minden hónapban 
lefogik a 25 ezres banki kölcsönt. A villanyt, azt lehet, hogy nem 
fogom kifizetni, inkább leköttetem. Úgyis már csak a villany 
megyen meg a tévé, a vizet már lecsukattam, annyi volt a víz-
díjhátralékom, inkább a kútról hozok vizet, itt van nekem nem 
messze… De akkor már tényleg nagyon lesüllyedek, ha még vil-
lanyom se lesz. Ezt nem tehetem meg a gyerekekkel, hogy még 
tévét se tudjanak nézni… Nem tudom, melyik ujjamat harapjam 
le. Az inasnak is kell 5 ezer iskolára, nincsen cipője meg ruhája, 
13 éves, hatodikat járja, aszt megbüntetnek, ha kimarad az isko-
lából… Látod, akárhogy osztódik, nem tart ki… Ha nem tartoz-
nánk, akkor jó vóna, be tudnád osztani, de tartozunk…”

Még rosszabb a helyzet akkor, ha becsúszik egy-egy nagyobb 
bírság . Csipirka szomszédja, Irma a múlt hónapban kapta kéz-
hez a 120 ezer forintos elmaradt közüzemi hátralékról szóló 
számlát . Azóta folyamatosan azon töri a fejét, „mit, hogyan vari-
áljon” . „Még éjjel is alig alszom, nem tudom, mi lesz, mit hogyan 
osszak… Gondolkoztam, veszek fel kölcsönt, 500 ezret, de az se 
jó. 300 ezerre két kezes kell, 500 ezerre négy. Mire kifizetem a 
kezeseket, fejenként 20 ezerrel – ha vidékről jön, 30 ezerrel, kell 
nekik adnom benzinpénzt meg italt –, meg levonik a kezelési 
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költséget, a 10 ezer forintot, hát mi marad nekem belőle?! Á, ez 
se éri meg . Meg aztán kezest is nehéz már találni, mind a rokon 
le van már terhelve. Néha belenyúlok én is [a kamatos pénzbe], 
ha nincs már semmi más…”

Mégis, a Csipirkához meg Irmához hasonló szegények szá-
mára az informális kamatos pénzkölcsönzőkhöz fordulás csak a 
legvégső megoldás – ahogy láthattuk ezt Iza esetében is. Mielőtt 
a „segítségnek” ehhez a legkevésbé kívánatos formájához folya-
modnának, megpróbálnak más, (látszólag) olcsóbb lehetősége-
ket kiaknázni krónikus pénzhiányuk enyhítésére . 

A bankképtelenek hitelügyletei: a kínálati oldal

A formális hitelpiac fő szereplői ebben a régióban a helyi taka-
rékszövetkezetek, a zálogházak, a Provident, és azok a cégek, 
amelyek részletvásárlási hitelre adják termékeiket . Az állam-
szocializmus idején, amikor a munkaképes korú lakosság szin-
te teljes egésze foglalkoztatott volt, az alacsony keresetű láposi 
családok (cigányok és nem-cigányok egyaránt) rendre vették fel 
a fogyasztási célú kölcsönöket a helyi takarékszövetkezettől. Ak-
koriban a bérmunkásként kapott rendszeres havi jövedelmük 
volt a biztosíték. Terepmunkám kezdetén, 2000-ben alig akadt 
olyan család a faluban, akinek ne lett volna tartozása az OTP-nek 
vagy a helyi takarékszövetkezetnek .

Később, a kilencvenes évek elején, a piacgazdasági átmenet 
nyomán a környékbéli, alacsony iskolázottságú cigányok szin-
te mind munkanélkülivé váltak – és azok is maradtak hosszú 
évekig. Állandó munkaviszonyuk megszűnésével banki hitelké-
pességüket is elveszítették. Egy idő után azonban a helyi taka-
rékszövetkezet rádöbbent: ha nincsenek cigány ügyfelek, akkor 
nincs üzlet sem. Ez idő tájt a fiatal vagy középkorú, magasan 
képzett nem-cigány népesség már elköltözött a térségből az or-
szág gazdaságilag fejlettebb részeire, az időskorú, nyugdíjas 
„parasztokat”, a rendkívül kis létszámú (nem cigány) „magyar” 
értelmiségi elitet (tanárok, orvosok, polgármesterek stb.) és a 
munkanélküli, cigány szegényeket hagyva maga mögött. A helyi 
takarékszövetkezet hitelezési profiljának helyreállítása érdeké-
ben még a 2000-es évek elején bevezette az Á-hitelnek nevezett 
áruvásárlási kölcsönt. A külső megfigyelő számára úgy tűnik, a 
hitelfelvétel kritériumait úgy tervezték meg, hogy a munkanél-
küli cigányok is igényelhessék. A hitelnek két fő feltétele volt ak-
koriban: a hitelfelvevőnek az adott takarékszövetkezetnél bank-
számlát kellett nyitnia, és azon lennie kellett valamilyen állandó 
havi bevételnek. Így történt, hogy a 2000-es évek elején a láposi 
cigányok nagy része bankszámlát nyitott a szomszéd község ta-
karékszövetkezetében, és ide kérte állami támogatásainak, szo-
ciális juttatásainak utalását. Így ezek az állami transzferek – se-
gélyek, családi pótlék és gyermekgondozási támogatás – váltak 
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a hiteleik biztosítékaivá. Ennek az újfajta hitelterméknek volt kö-
szönhető az is, hogy még az addig analfabéta láposiak is meg-
tanulták leírni legalább a nevüket, hiszen minden adósnak alá 
kellett írnia a maga hitelszerződését. 

A szegények számára a takarékszövetkezeti hiteleken kívül 
a zálogházi kölcsönök jelentik azt a másik formális hitelfelvételi 
lehetőséget, amelyik segítségével kezelni tudják a havi bevétele-
ik és a kiadásaik közti hiányt . Amióta ismerem Izát, rendszeres 
ügyfele az egyik közeli zálogháznak, ahová vészhelyzetben be-
viszi az arany nyakláncát és fülbevalóit. Ezen a vidéken, akár-
csak másutt, sok szegény asszony őrzi megtakarításait arany 
ékszerekben – nem csupán azért, mert presztízst jelent számára 
a helyi közösségben, hanem főleg azért, mert az arany szükség 
esetén könnyen pénzzé tehető. 

Az elszegényedett közösségek számára hozzáférhető formá-
lis pénzpiac harmadik fontos szereplője a Provident, egy nem-
zetközi bank magyarországi ága, amelyet a térség szegényei jól 
ismernek könnyen hozzáférhető, házhoz szállított gyorskölcsö-
neiről. Ez a hiteltermék a bank honlapja szerint is a magyar pia-
con egyedülálló szolgáltatásnak számít. A Providenthez hason-
ló pénzintézetek ilyen és ehhez hasonló kölcsönkonstrukciókkal 
végül is az utóbbi években elkezdték sikeresen bevonni az ala-
csony jövedelmű szegény csoportok egy részét a pénzügyi rend-
szerbe – azokat, akik csak így juthattak lakhatáshoz vagy egyéb 
tartós fogyasztási cikkekhez .29

A másodlagos hitelek túlsúlyának jelentős szerepe van a 
szegények eladósodottságában nemcsak Láposon, hanem az 
általam kutatott többi környező településen is. A Provident te-
vékenysége ebben a régióban a szegényeknek nyújtott másodla-
gos hitelezés klasszikus példája. A pénzügyi szótárak szerint a 
másodlagos hitel olyan konstrukció, amelyet a szokványos (el-
sődleges) hitelekre rossz hiteltörténetük vagy alacsony és rend-
szertelen jövedelmük miatt nem jogosult személyek is igénybe 
vehetnek. Hogy ellensúlyozzák az alacsony jövedelmű háztartá-
sokban élő hitelfelvevők esetleges mulasztásával járó, megnöve-
kedett kockázatot, a hitelezők járulékos költségeket építenek be 
a rendszerbe

Iza korábban már vett fel ilyen otthoni szolgáltatású gyors-
hitelt a Providenttől, amit a bank helyi ügynöke, a főállásban a 
településen védőnőként dolgozó Erzsike intézett neki. Iza esete a 
Providenttel rávilágít a bank másodlagos hitelezési gyakorlatára. 
Izának akkoriban égető szüksége volt arra, hogy felnőtt, kétgye-
rekes lányának, Kiara családjának lakhatást találjon. Emiatt dön-
tött úgy, 150 ezer forintos hitelt kér a védőnőtől, hogy ki tudja 
fizetni a kauciót a részletfizetésre megvásárolandó, szomszédos 

29 Aalbers, M. B.: The financialisation of home and the mortgage market crisis. 
Competition and Change (12), 2008/2. 148–166; Palomera, J.: Reciprocity, 
Commodification, and Poverty in the Era of Financialization. Current 
Anthropology (55), 2014, suppl. 9. S105–S115. 
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parasztházra. Iza a védőnővel, aki rendszeresen jött látogatni so-
kat betegeskedő kisfiát, heti kapcsolatot tartott fenn, amikor erre 
a hitelfelvételre sor került. Erzsike, a védőnő az egyetlen reményt 
jelentette számára, minthogy senki más – még az informális 
pénzkölcsönző, helybéli „korrekt” kamatosok sem – adtak volna 
neki ekkora kölcsönt a rendszeres, de nagyon alacsony havi be-
vételének ismeretében. Erzsike azonban mint Iza „megmentője” 
már másnap kivitte a Provident gyorskölcsönt Izához – egy 30 
ezer forintos külön, egyszeri otthonszolgáltatási díj fejében. 

Iza azonban annak idején, a krízishelyzet okozta beszorított 
helyzet, beszűkültség állapotában, mindezt nem bánta. Sok sze-
gény társához hasonlóan úgy gondolkodott, hogy így legalább 
megúszta a formális hiteligényléshez szükséges papírmunkát, 
és a kölcsön-visszafizetéshez szükséges banki átutalással sem 
neki kell bajlódnia. Iza heti törlesztőrészletei ezzel az otthonszol-
gáltatási díjjal együtt 4425 forintra emelkedtek, amit 68 héten át 
kellett (volna) fizetnie – Kiarával megosztva. Ez azt jelentette, 
hogy közel másfél év leforgása alatt az eredeti hitel összegének 
kétszeresét kellett volna visszafizetnie, 150 ezer forint kölcsön 
után 300.900 forintot. Ez egy tipikus másodlagos kölcsön, 40,9%-
os teljes hitelmutatóval,30 amiből 34,5% évi kamatláb az, amivel 
nemcsak Iza, de a legtöbb pénzügyileg képzetlen szegény tisztá-
ban van, mert fel van tüntetve a kölcsönszerződésen. De mindez 
Izát nem tántorította el a gyorsan jött „segítség” igénybevételé-
től. „Ha nincs pénzed, úgyis belemész valamibe. Ha nincs hol 
lakni a gyerekednek, akkor mán csak te is kitalálsz valamit…?!” 
– magyarázta nekem annak idején Iza a maga logikáját, mikor 
felvetettem, nem tartja-e drágának ezt a hitelt. 

Izának ez az érvelése épp azt a fajta gondolkodásmódot pél-
dázza, amelyet olyan érzékletesen írt le Mullainathan és Shafir a 
Szűkösség című kiváló könyvében.31 Úgy tűnik, van valami közös 
azoknak az észjárásában, akik valaminek a szűkös voltától szen-
vednek (legyen az az idő az elfoglaltaknak, a pénz a szegények-
nek, az étel az éhezőknek), ez pedig nem más, mint a „szűkös-
ség gondolatvilága”. A szerzők a hiányt úgy értelmezik, mint a 
szűkösségnek azt az állapotát, amikor „kevesebbel rendelkezel, 
mint amiről úgy érzed, hogy szükséged van rá”.32 A pénzügyi 
szűkölködés a szegény közösségekben gyakran enyhíthető a tár-
sadalmi tőke (társadalmi kapcsolatok) bőségével, ahogy ezt leír-
ja néhány szegények lakta terepen végzett kutatás. Ezek szerint 

30 A teljes hitelmutató (THM) a hitel teljes költségét jelzi, beleértve az éves ka-
matlábat és az összes járulékos költséget. Pontosabban mondva, a THM a hi-
teltörlesztés teljes idejére, a hitel tényleges költségének egészét fedi le. Ebbe 
beletartozik mindenféle díj és járulékos költség, ami az ügylethez kapcso-
lódik, így többek közt a védőnő tranzakciós díjazása – amiből Erzsikének 
mellesleg sikerül kifizetnie a saját adósságait… A THM azonban nem tartal-
mazza az otthoni szolgáltatás díját.

31 Mullainathan, S. – Shafir E.: Scarcity. Why having too little means so much, 
Penguin, Allen Lane, 2013.

32 Uo. 4.
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a szegény családok életbenmaradásukat részben az erős rokoni 
kötelékek nyújtotta, kölcsönös segítségnyújtásnak köszönhetik.33 

Miközben ez a rokoni háló nyújtotta segítség jelen van Iza (és 
vele együtt a láposi cigányok zömének) életében is, az is világo-
san kiderült a terepmunkám során, hogy a krónikus szűkösség 
állapota nyomot hagy a szegények nagy részének gondolkodá-
sán. Iza esetében is megfigyelhető volt az a fajta „csőlátás”, ami-
lyennek Mullianathanék jellemzik a krónikus szűkösség állapo-
tában élők észjárását. Eszerint a hiány tapasztalata – amit úgy 
érzünk, hogy elkerülhetetlenül és általunk nem befolyásolható-
an történik velünk – elnyeli, foglyul ejti a gondolkodásunkat és 
figyelmünket. A szűkösség „csőlátást” eredményez: teljesen le-
köti a gondolatainkat az, ami hiányzik, így kevésbé tudunk fog-
lalkozni életünk többi részével. A „szűkösség gondolatvilága” 
magyarázza meg, hogy Iza miért fogadott el egy ilyen pénzügyi-
leg előnytelen hitelt a providentes védőnőtől. Hasonló a magya-
rázata annak is, miért olyan sikeresek a szegények körében a fél-
revezető reklámkampányaikban előnyösnek tűnő részletfizetést 
felkínáló, okostelefont árusító társaságok . 

„Ez egy rablás, csak nem vettük észre.”  
Az alacsony jövedelmű családok és a részletvásárlás

A formális hitelpiacok eddig említett szereplőin kívül a mobilte-
lefon-szolgáltató cégek, részletfizetési akcióik révén, szintén fon-
tos hitelezői a szegényeknek. Reklámkampányaik és látszólag 
előnyös vételi ajánlataik gyakran félrevezetik az állandó pénz-
hiánnyal küzdő láposi cigányokat, ahogy a jobb módú fogyasz-
tókat is. Ezek az akciók krízishelyzetekben egyfajta „gyorsköl-
csönként” is szolgálhatnak, mint ahogy azt fentebb Iza esetében 
láthattuk. De nem csak ilyen helyzetek kezelésére szokták hasz-
nálni a szegények . Az alábbi példa Láposról rávilágít a szegé-
nyek egy csoportjának részletfizetéses vásárlással kapcsolatos 
pénzügyi magatartása mögött rejlő lélektanra. 

Néhány hónapja az egész falu felbolydult arra a hírre, amit 
Rozika, az egyik láposi kamatos pénzkölcsönző kezdett el ter-
jeszteni, miszerint minimális kaució mellett „ingyen telefont 
lehet kihozni” Miskolcról a Vodafontól. A részletfizetési vásár-
láshoz hasonló okostelefon-előfizetési akció révén a láposi cigá-
nyok nagy része 40 ezer forint kaució befizetése ellenében már 
másnap elégedett tulajdonosa lett egy Samsung Pro 7 készülék-
nek. A vadonatúj telefon piaci ára 340 ezer forint volt. Legtöb-
ben még aznap, hogy aláírták a Vodafonnal az előfizetői szerző-
dést, eladták a készülékeiket egy miskolci ukrán kereskedőnek 
140 ezer forintért. A láposiak mégis jó üzletként könyvelték el 

33 Stack C.: All Our Kin. Strategies for survival in a black community, Basic, New 
York, 2003.
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a „telefonozást”, ahogy ők hívják ezt a kereskedelmi ügyletet, 
hiszen ezáltal 100 ezer forint gyorskölcsönhöz jutottak. Azt azon-
ban kihagyták a számításukból, hogy a telefontársaság néhány 
hónapon belül megtalálja majd a módját annak, hogyan hajtsa 
be rajtuk – tetemes büntetőkamattal megspékelve – a nem fize-
tett havi törlesztőrészleteket. Míg három évvel ezelőtt egy ha-
sonló konstrukcióban történő telefon-adás-vételi akció kapcsán 
a Vodafonnak csak egy évvel később jutott eszébe behajtatni a 
nem törlesztett havi előfizetési díjakat azoktól, akiknek nem volt 
hivatalosan munkaviszonyuk, most két hónapba sem telt, máris 
megtalálta adósait . 

Informális részletfizetési ügyletek

Az informális pénzkölcsönzők sokat tanultak a formális hitelező 
intézmények gyakorlatából: az informális gazdasági stratégiá-
ik alapvetően a formális megfelelőik adaptációja, helyi gazda-
sági modellje, a szegények sajátságos élethelyzetéhez igazítva .34 
A szegény lakosság által felülreprezentált észak-magyarorszá-
gi régióban az informális kölcsönzés mellett az utóbbi években 
egyre terjed az „informális részletfizetés” gyakorlata is, többek 
között a lakáspiacon, amit a szegényeknél valamivel jobb hely-
zetben lévő (többnyire nem roma) lakosok vezettek be kényszer-
ből, hogy ha másként nem, hát így tudják értékesíteni felesleges-
sé vált ingatlanjaikat a térség amúgy halott lakáspiacán. Iza egy 
ilyenfajta informális részletfizetési konstrukcióban próbált házat 
venni lányának a Provident gyorshitel segítségével A kínálati 
oldalon Editkének, Iza magyar szomszédjának sürgősen pénzre 
volt szüksége, hogy ki tudja fizetni elhunyt öregapja temetését. 
A keresleti oldalon Iza kétségbeesetten próbált lakhatást találni 
lányának. Kínálat és kereslet így szerencsésen összetalálkozott. 
Habár készpénz nem volt a rendszerben, a bizalom (társadalmi 
fedezet) legalább megvolt eladó és vevő között: Iza és Editke öt 
éve ismerték egymást. Izának, mint azt már láthattuk, sikerült 
a részletvásárlást lehetővé tevő kauciót megszereznie 150 ezer 
forintos hitel révén a Providenttől a helyi védőnő segítségével. A 
lakáseladásról Iza és Editke egy környékbéli ügyvéd közremű-
ködésével szerződést kötöttek. Megegyeztek abban, hogy a ka-
ució után fennmaradt 650 ezer forintot Iza havi 30 ezer forintos 
részletekben törleszti, és hogy Kiaráék a két gyerekkel azonnal 
beköltözhetnek a házba. Iza számítása szerint ez jó üzlet volt: 
így megveheti lányának az ingatlant kétéves periódus leforgása 
alatt. Iza megegyezett Kiarával abban is, hogy összerakják a pén-

34 A nemzetközi szakirodalom szerint ez fordítva is igaz: a Provident például 
a fejlődő országokban tanult a mikrohitelezés tapasztalataiból, amikor kifej-
lesztette a széles rétegeket elérő gyorskölcsön konstrukciót (Molnár György 
szóbeli közlése). Valószínűleg tehát a szegényeket érintő hitelpiacon egy köl-
csönös tanulási folyamatról van szó a formális és informális szereplők között. 
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züket, és közösen fizetik vissza a Provident hitellel együtt a ház 
havi törlesztőrészleteit.

Ez a terv akár működhetett is volna, ha Kiara férje nem hagyja 
cserben Izát azzal, hogy Kiarát rábeszéli, költözzenek mégiscsak 
vissza a mamához Láposra . Iza így magára maradt a rengeteg 
adóssággal, amit egymaga képtelen volt törleszteni . Szerencsét-
lenségére, ahogy maga fogalmazott, elkésett a bankszámlája le-
zárásával – a hírhedt környékbeli végrehajtó már rátette a kezét 
az első fizetési felszólítás után, és Iza bankját arra utasította, hogy 
családi pótlékának egyharmadát neki irányítsák át . Akkoriban 
ez volt az egyedüli rendszeres havi bevétele Izának, amihez a 
végrehajtó az asszony bankszámláján keresztül hozzáférhetett. 

Ezen nemfizetési incidenst megelőzően Iza szomszédjaival 
együtt még azt bizonygatta nekem, mennyivel jobb Erzsikétől, 
a védőnőtől kérni segítséget (kölcsönt), mint a helybéli kamato-
soktól. Pár hónappal később, a vissza nem fizetett Provident hitel 
esetét követően, amikor megkapta a többedik felszólító levelet is 
a környék szegényei körében elhíresült behajtó cégtől, azonban 
már megváltoztatta a véleményét: „Végül is ez a Provident, hal-
lod, rosszabb, mint a kamatosok. Mert itt rendes jogi személyek 
vannak, és ezek bármit megcsinálhatnak veled, amit csak akar-
nak. Egy cigánynak úgysem lesz soha igaza a törvény előtt… Ha 
egy kamatosról úgy érzed, nem korrekt, dögös, akkor feljelent-
heted a rendőrségen. A kamatos az illegális. Viszont egy bankot 
vagy egy végrehajtót nem jelenthetsz föl, mert azok legálisak .”

Informális pénzkölcsönzés: a „korrekt” és a „dögös” kamatos

Az informális pénzkölcsönzők Borsodban azt mondják, „meg-
tanulták a Providenttől”, hogyan kell banki ügyleteket folytat-
ni azokkal, akiket a legtöbb pénzintézet „bankképtelennek” ítél . 
Amit ezek a tilosban járó „mini bankárok” csinálnak, az egyfaj-
ta másodlagos hitelezés, amelynek során a kölcsönkérőnek meg 
kell térítenie a fizetésképtelenség veszélyének és az illegalitás-
nak a magas kockázatát . 

Az informális pénzkölcsönzésről vagy „uzsoráról” szó-
ló szakirodalom általában két kutatási irányt követ . Az egyik, 
amely Magyarországon dominánsabb, a jelenséget morális ter-
minusokban értelmezi, az uzsorásokat a „nyomor vámszedői-
nek” nevezi, terjedő gyakorlatukat pedig „a társadalmi szolida-
ritás felbomlásának”, „anómiás állapotnak ” és a „szegénység 
kultúrájának” tulajdonítja .35 

Ezzel szemben a másik kutatási irány az informális pénzköl-
csönzés egyik típusaként tekint az uzsorára, és a helyi társadal-
mi kontextusba ágyazott gazdasági intézményként igyekszik fel-
35 Béres T. – Lukács Gy.: Kamatos pénz a Csereháton, Esély, 2008/5. 71–97: a 

kritikához ld. továbbá Szuhay P.: Megjegyzések Béres Tibor – Lukács György 
Kamatos pénz a Csereháton című dolgozatához, Kézirat, 2008. 
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tárni általános logikáját .36 Ez a megközelítés azt hangsúlyozza, 
hogy az informális (regisztrálatlan) pénzkölcsönzés a formális 
mikrofinanszírozási rendszer helyi alternatívája a világ számos 
részén, ahol a kis összegű (krízis)hitelek iránti igények kielégí-
tetlenek . 

Az a kör, amellyel kutatásom révén kapcsolatba kerültem, 
nyilvánvalóan mutatja, hogy az „uzsorás” alakjának széles körű, 
démonizáló37 és etnicizáló38 ábrázolása empirikusan megalapo-
zatlan: negyven interjúalanyom egyharmada nem cigány . Az in-
terjús elbeszélésekből és megfigyeléseimből az is nyilvánvalóvá 
vált, hogy ennek az intézménynek közös logikája és szabályai 
vannak. Ha egy hitelező megszegi ezeket a szabályokat, a helyi 
közösség adósai sokszor nem késlekednek szankcionálni őt.39 

A gazdaságilag hátrányos helyzetű térségnek számító Észak-
Magyarországon a kamatra történő informális hitelezés elsősor-
ban azoknak az informális/illegális „vállalkozóknak” a megélhe-
tési stratégiája, akik nagyrészt formálisan munkanélküliek, akik 
rendelkeznek némi vállalkozói készséggel, de nincs magasabb 
iskolai végzettségük a nyolc általánosnál, és akik számára ez a 
stratégia nyújtja azon kevés pénzszerzési lehetőség egyikét, ami-
vel családjuk megélhetését, helyzetének javítását biztosítani tud-
ják .40 Interjúalanyaim közül sokan igyekeztek a kutató előtt raci-
onalizálni tevékenységüket, hogy azt így elfogadhatóbbá tegyék 
egy idegen számára, és ilyenkor mindig azt hangsúlyozták, hogy 
ők amolyan kényszer szülte vállalkozók. „Muszáj volt valamibe 
belefognom, hogy legyen mit enni adni a gyerekeimnek, hogy 
egy jobb jövőt tudjak nekik biztosítani.” Sokan úgy fogalmaztak, 
mintha nem lett volna más választásuk a pénzkeresésre. „Nem 
tudok mit csinálni . Másképp nem lehet megélni ebben a nyomo-
rult világban .” 

Megosztották velem a történetüket arról, miként kezdtek ma-
guk is kölcsönkérőként, és voltak maguk is adósok addig a pon-
tig, mígnem vagy „megörökölték az üzletet” (a nekik hitelező 
halála vagy idős kora révén), vagy „megtanulták” a hitelezőik-

36 Goddard, i. m. 42–67; James, D.: Money-go-round: personal economies of 
wealth, aspiration and indebtedness in South Africa . Africa (82), 2012/1. 20–
40; Siyongwana, P. Q.: Informal moneylenders in the Limpopo, Guateng and 
Eastern Cape provinces of South Africa. Development Southern Africa (21), 
2004/5. 861–866.

37 Kaplan, L. J – Salvatore M.: The economics of Loansharking. American Journal 
of Economics and Sociology (27), 1968/3. 239–252.

38 Ld. még: Acton, T.: The demonisation of the Gypsy moneylender and the 
social construction of the Rom as a European minority, 40th World Congress of 
the International Institute of Sociology, New Delhi, 4 September, 2012. 

39 Durst J .: New Redistributors in Times of Insecurity, i . m .
40 A negyven beszélgető partnerem közül mindössze négyen fejezték be a szak-

iskolát, de etnikai hovatartozásuk miatt ők sem találtak olyan munkát a for-
mális munkaerőpiacon, aminek béréből el tudták volna tartani családjukat. 
Néhány nem cigány interjúalanyom nyugdíjasként folytatta ezt az üzletet, 
extra jövedelmet termelő gyakorlatként, hogy kiegészítse alacsony nyugdí-
ját, vagy hogy így támogassa felnőtt gyerekeit.
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től, hogyan folytassák azt. Példáik azt mutatják, hogy a hitelezők 
és az adósok közti határok elmosódottak és átjárhatók.41 

Ebben a térségben az informális pénzkölcsönzők két típusát 
szokták megkülönböztetni a helyiek: a „korrekt” és a „dögös” 
kamatosokat, ahogy a hitelfelvevők nevezik őket. A közbeszéd-
del szemben, analitikus szempontból inkább úgy mondhatnánk, 
ez a két „ideáltípus” egy skála két végpontjaként fogható fel – a 
legtöbb kamatos e két végpont között helyezkedik el valahol. A 
korrekt pénzkölcsönző az, aki fenntartja a szolidaritás és a „sze-
gényeknek nyújtott segítség” látszatát,42 míg a „dögös kamatos 
csak a saját önző érdekeit nézi, miközben leamortizálja ügyfe-
leit”, ahogy több adós is egybehangzóan fogalmazott.43 Míg a 
kölcsönkérők elfogadják azt, amit tisztességes, azaz korrekt hi-
telezésnek tartanak, addig a dögösöket elítélik . A dögös kamatos 
az, aki egymást követő hónapokon át, a nem törlesztett adósság 
után kamatos kamat megfizetését követelve háborgatja hitelfel-
vevőit, míg ki nem fizetik neki a teljes hitelösszeget. Ezzel szem-
ben a korrekt kamatos nem szed kamatos kamatot, megelégszik 
azzal is, ha az adós minden hónapban megfizeti neki a kölcsön 
után járó tiszta (általában 30–100% között terjedő) kamatot – még 
ha az egész tartozását nem is tudja egyszerre rendezni. Egy pél-
dával megvilágítva ezt a gyakorlatot: ha valaki mondjuk 20.000 
forintos kamatos kölcsönt kér 50%-os kamatra, de a következő 
hónapban esedékes fizetésnapon nem tudja rendezni a tarto-
zását, a 30 ezer forintot, akkor is legalább a kölcsön kamatát, a 
10.000 forintot muszáj megadnia. És szerencsés esetben majd a 
következő hónapban, fizetésnapon fizeti vissza a fennmaradó 
20.000 forintnyi tőketartozását – természetesen az arra újra rá-

41 A szlovákiai falvak informális hitelezési gyakorlata kapcsán Hrustic (2015) 
hasonló jelenségről ír (Hrustic, T.: Usury among the Slovak Roma: Relations 
between the lenders and the borrowers, in Brazzabeni, M . – Ivone Cunha, M . 
– Fotta, M. [eds.]: Gypsy Economy. Romani Livelihoods and Notions of Worth in 
the 21st Century, Berghahn Books, New York- London, 2015). 

42 Durst J. (2011): „Ha nincs pénz, úgyis belemegy az ember valamibe”, i. m. 
43 63. 

43 Az általam ismert romák a „legalja cigányokat” szokták dögösnek nevezni . A 
„dögös” kifejezés (amelyet több cigánytól is hallottam, nemcsak Láposon, de 
a környék településein is) jelentését jól megvilágítja Kalla Éva A cé című szín-
darabjának egy részlete: „Tudod, soha nem lehetsz a pesti cigányoknak elég 
jó, nem lehetsz olyan, amilyen ők, mert ők az úri cigányok, az arisztokraták, 
akik, ha lecsóból sem esznek eleget, akkor is urak lesznek, míg a világ világ 
és hét nap. Szerintük a falusiak bármit is csinálnak, a polyák viselkedést soha 
nem tudják levetkőzni! Egyébként a polyák szó eredeti jelentése: lengyel, de 
a pesti muzsikusok azt az embert bélyegzik meg a kifejezéssel, akiket dögös 
oláh cigánynak tartanak .

 G Miért, milyen a dögös oláh cigány?
 C Hogy milyen a dögös oláh cigány? Jó a kérdés . Valójában én sem tudom, de 

mindenképpen sérteni akarnak vele . 
 G Mondj már egy példát!
 C Hidd el, nem tudok, bárkire rámondják, akit meg akarnak sérteni vagy 

alázni . A dögös oláhcigánynak a cigányság legalját tartják . Talán onnan ered, 
hogy régen voltak olyanok, akik megették az elhullott állatokat, a dögöt.”
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rakodó, 10.000 forintos újabb kamattal együtt. Ezzel a „korrekt” 
gyakorlattal szemben viszont a dögös kamatos kamatos kama-
tot szed be adósától: a 20.000 forintos kölcsönre a következő hó-
napban 40.000 forintot kell neki megadni, és ha az adós ezt nem 
tudja kifizetni, akkor az azt követő hónapban már 80.000 forintra 
emelkedik az adósság . 

De álljon itt magáért beszélő példának egy dögös kamatos 
üzleti gyakorlata, amit maga mesélt el nekem egy évvel ezelőtt 
– miután Iza összeismertetett vele –, némi büszkeséggel eltelten, 
hogy milyen „okosan” menedzseli már évek óta ezt a kockázatos 
vállalkozását . 

Keszeg, nevezzük így kamatosunkat, a harmincas évei köze-
pén járó férfi. Hegesztőnek tanult, de félidőben otthagyta a szak-
munkásképző iskolát, mert elmondása szerint szegény volt a 
család, és dolgoznia kellett tanulás helyett. Közel hét éve kezdett 
el informálisan hitelezni. „Volt egy barátom, aki segített. Ő most 
egy boltot üzemeltet, de már akkor benne volt ebben a körben. 
És akkor így kerültem bele én is, őáltala… Egy este leültünk be-
szélgetni, hogy miből kéne pénzt csinálni. Felajánlotta először, 
hogy 20 ezret ad kölcsön, vásároljak be. Adott egy bizonyos ve-
vőkört is, és akkor így kerültem én abba a körbe bele. És onnan-
tól kezdve jön [a pénz] folyamatosan… Szerintem neki az volt az 
érdeke [abban, hogy bevegyen], hogy többen legyünk benne eb-
ben a körben. Akkor nagyobb a biztonság. Ez olyan dolog, hogy 
most itt ülünk, de ha neki ott a harmadik utcában baja volna, 
csak jönne a telefon, felállnék és mennék [neki segíteni].” 

Keszeg a kevés indulótőkéjéből nem pénzkölcsönzéssel, ha-
nem áruhitelezéssel kezdte a kamatos pénzzel való foglalko-
zást .44 „Úgy indultam el, hogy bevásároltam tésztákat, olajat, 
krumplit, azokat adogattam el hitelbe, dupla áron. Mai napig ezt 
csinálom… Áruval kezdtem el, és utána jött a pénz, abból, ami 
már addigra beforgott. Mindig maradt valami pénz az áruból, 
azt akkor úgy adtam ki, kamatra… Adtam 5 ezret, adtam 10-et 
is, meg 50-et is már száz százalékos kamatra. 50 [ezer]től feljebb 
nem megyek, mert tudom, hogy nem tudják megadni .” 

Keszegnek ma már négy háza van a környéken. Harminc 
kuncsafttal, havonta körülbelül 400 ezer forintot forgat, abból „1 
millió bejön tisztán” . A kuncsaftok, akik közel fele nagycsaládos 
roma, másik fele szegény nem roma, inkább „az ételt veszik” . 
Keszeg büszke arra, hogy adósságot eddig még nem bukott el. 
„Eddig még mindent sikerült behajtani. Ha ők [a kuncsaftok] 
nem adják maguktól, akkor szólok a barátaimnak, rámennek az 
adós házára, azt behajtsák [az adósságot]. Ha kell, ököllel. Kipa-
kolják a bútort, ezt meg azt elértékesítik. És akkor úgy jön vissza 
a pénz… Hát, mink mind egy körben mozgunk, úgy tízen-tizen-
ketten. Így, aki a körön belül van, egymást kisegítjük, ha kell. 
44 Az „élelmiszeruzsorának” nevezett jelenség legalább olyan gyakori ezen a 

vidéken, mint a kamatos pénzkölcsönzés. (Béres T.: Az élelmiszeruzsoráról, 
Esély, 2015/5. 93–102)
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Pénzileg is kisegítjük egymást, de egymás közt nem kamatra 
adunk. Barátok vagyunk, ez egyfajta testvériség köztünk… De 
ez ugyanúgy oda-vissza játszós. Ha a haverom szól, hogy bajba 
van, akkor én megyek neki segíteni .” 

Keszeg barátja, Lufi, annak idején valóban „kisegítette” Izát 
a vészhelyzetben, amikor az asszony kisfia súlyosan megbete-
gedett egy ritka vírusos fertőzéssel, és ő vele akart maradni a 
kórházban. Ebben a térségben a cigányok közös tapasztalata, 
hogy „másodrendű állampolgárokként”,45 vagy, ahogy Iza szok-
ta mondani, „lovakként” kezelik őket. Iza ezért „fizetős” gyer-
mekorvoshoz ment, akinek 10 ezer forintot adott, hogy vizsgálja 
meg a kisfiút. Miután az orvos sürgősen kórházba utalta a gyer-
meket, Iza további 5 ezer forintot fizetett naponként a kórházi 
szobáért, ahol kisfia mellett maradhatott. (Iza korábban már el-
vesztett egy gyermeket, valószínűsíthetően orvosi műhiba foly-
tán. Ezek után nem csoda, ha bizalmatlan a kórházakkal, orvo-
sokkal szemben). Lufi volt az egyedüli, aki hajlandó volt rajta 
„segíteni”: pénzt adni ebben a nehéz krízishelyzetben . Iza akkor 
azt se bánta, mekkora árat kell majd fizetnie egy hét múlva ezért 
a gyors „segítségért”. Így indokolta előttem akkoriban döntését: 
„Te sem tudsz gondolkodni, amikor a gyereked beteg, nem így 
van? Bármit megragadsz, bármibe belenyúlsz, ami adódik, csak 
hogy segíts a gyerekeden .” 

A dögös kamatosok általában úgy gondolkodnak, hogy ad-
dig csinálják a kamatozást, amíg „azt nem mondom, hogy elég . 
Hogy mikor lesz elég? Majd ha egyszer lebukok . Tenni kell félre 
a gyerekeknek, támogatnom kell őket, hogyha nagyobbak lesz-
nek .” 

Keszeg esete jó példa arra, ahogy a „dögös kamatosok” értel-
mezik saját tevékenységüket: ugyan mindegyikük tisztában van 
azzal, hogy a szegények kiszolgáltatott, nyomorúságos helyze-
téből húznak hasznot, mégis igyekeznek magukkal is, de legfő-
képpen a külvilággal elhitetni, hogy fontos segítő szerepük van a 
szegények körében, hiszen azok „éhen halnának” nélkülük, nem 
lévén más, akihez krízishelyzetben fordulhatnának . 

Habár az általam kutatott észak-magyarországi települése-
ken az informális pénzkölcsönzők többségét korrekt kamatos-
nak tartják ügyfeleik, a média-beszámolók ezzel szemben szinte 
kizárólag csak ezekről a Keszeg-féle, ritkább, kamatos kamatra 
történő „dögös” pénzkölcsönzési gyakorlatokról tudósítanak. A 
következőkben azoknak a jóval nagyobb arányban jelen lévő in-
formális pénzkölcsönzőknek a közös jellemzőit mutatom be, aki-
ket korrekt kamatosnak tartanak .

A korrekt hitelező üzleti stratégiáját folyamatosan igazítja a 
piac igényeihez és ügyfelei lehetőségeihez: elővigyázatosan és 
rugalmasan számolja ki a kamat mértékét és a hitel visszafize-

45 Szalai J.: A társadalmi kirekesztődés egyes kérdései az ezredforduló Magyar-
országán, Szociológiai Szemle, 2002/4. 34–50.
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tésének időtartamát, az évszaktól és az adós fizetőképességének 
körülményeitől függően. A korrekt hitelezők azt állítják maguk-
ról, hogy ünnepi időszakokban, különösen karácsony idején, 
„gondoskodnak” kuncsaftjaikról és „nem hagyják, hogy család-
jaik éhezzenek” – ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hagyják 
őket a lehetőségeiken felül kölcsönt felvenni, és akár négy-öt 
kilogramm húst is odaadnak nekik hitelbe disznóvágáskor . A 
kamatosok, akik szinte mind briliáns fejszámolók, ezektől a ki-
vételes időszakoktól eltekintve, hangsúlyozzák, hogy mennyire 
fontos ismerni adósaik pénzügyi (és személyes) körülményeit, 
hogy garantálni tudják a visszafizetéseket, így vállalkozásuk 
fenntartását .

A helyi informális hitelpiacokon általában a korrekt kama-
tosok dominálnak, mindegyikük kisebb, 6-8 családból álló ügy-
félhálózatot alkotva . Ahogy többen fogalmaztak, minden egyes 
hitelező ügyel arra, hogy „gondoskodjon” állandó ügyfélköréről 
– kicsit ahhoz hasonló szerepben, ahogyan a paraszt-patrónusok 
korábban gondoskodtak informális napszámosaikról krízishely-
zetekben. Azt az adóst, aki „feketelistára” kerül, mert nem fizeti 
vissza adósságát a neki kölcsönző kamatosának, többnyire eluta-
sítja a település többi informális hitelezője is. Ezért, meg az állan-
dó függőség, kiszolgáltatottság és az erőszakos behajtástól való 
félelem miatt az adósok zöme igyekszik rendezni tartozását. 

Nemcsak a dögös kamatosok, de a korrekt informális pénz-
kölcsönzők is beszélnek arról, hogy sokan szövetségre tudnak 
lépni egymással, ha probléma adódik egy nem fizető adóssal. Itt 
az etnikai hovatartozásnak, a „romaságnak” csak annyiban van 
jelentősége, hogy ez a csoport tagjainak többlettőkét biztosít(hat), 
amit etnikai tőkének is nevezhetünk. Ez a tőkefajta (erőforrás) 
korlátozott szolidaritáson vagy a csoporton belüli, lehatárolt bi-
zalmon alapul .46 

Bár a korrekt kamatosok közül többen is büszkén hangsú-
lyozták, hogy ők nem zsigerelik ki a kuncsaftjaikat, mert „csak” 
50%-os kamatra kölcsönöznek, a negyven interjúalany történetei 
azt mutatják, hogy még a korrekt kamatosok esetében is széles 
skálán mozoghat a kamatláb, 30%-tól 50 vagy 70%-on át akár 
100%-ig, a piaci versenytársaktól és az ügyfél fizetőképességétől 
függően. 

Az informális hitelezőket azonban, hiába igyekeznek fenn-
tartani a szegények „segítője” szerepet, ambivalens érzések öve-
zik a szegények körében .47 Habár a kölcsönkérők hitelezőjükre 
valóban segítőként tekintenek, azt is látják, hogy azok milyen 
hasznot húznak az ő nyomorukból. A láposi Baba nénje azt fejte-
gette nekem egy nap, mikor az (unoka)testvére, Robika pénzköl-

46 Portes, A.: Economic Sociology. A systematic inquiry, Princeton University 
Press, Princeton, 2010. 

47 Ld. még James 2014 a dél-afrikai informális hitelezőkről (James, D.: “Deeper 
into a hole” . Borrowing and Lending in South Africa . Current Anthropology 
(55), 2014, suppl. 9. S17–S29.
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csönző üzletéről beszélgettünk, hogy nem érti, „hogy is tud Robi 
aludni, mikor más gyerekének a szájából veszi el a kenyeret…, 
de a Jóisten úgyis duplán visszafizet majd neki… Biztos nem vé-
letlen, Isten bocsássa meg, hogy ezt mondom, hogy betegen szü-
letett az unokája.”

Bizalom és erőszak mint a kölcsöntörlesztés  
biztosítékai: röviden az „adósrabszolgaságról”

Már túl voltam az első néhány kamatos pénzkölcsönzővel ké-
szített interjún, amikor Iza, aki általában velem együtt mind-
egyiket végighallgatta, és időnként hozzáértően kommentálta 
is, felvetette: „Annyit hazudgálnak itt összevissza ezek a kama-
tosok, hogy így segítenek, meg úgy segítenek [a szegényeken], 
de kérdezd csak meg akár egy adósukat is, hogy mit gondolnak 
erről.” A következő alkalommal már az újabb kamatos interjú-
alany, egy többgyermekes asszony mellett annak egyik adósát is 
beszervezte Iza, hogy beszéljen velem (természetesen az asszony 
tudta nélkül). A kétféle elbeszélés, narratíva, amit adós és hitele-
zője egymástól függetlenül elmondott nekem, egyértelművé tet-
te, hogy a kamatos pénz intézményét a benne szereplő aktorok 
relációjaként érdemes vizsgálni .48 Az is nyilvánvalóvá vált, hogy 
ahhoz a közösségi tudáshoz, amit résztvevő megfigyelő etnográ-
fusként nem sikerült megszereznem Láposon, mert a közösség 
gondosan elrejtette előlem,49 ahhoz interjúzó, „látogató” szocio-
lógus kutatóként,50 akire könnyebb rábízni titkokat, mert úgyis 
hamar odébbáll, már jobban hozzá tudtam férni .

A térség egyik, Izáéval szomszédos kistelepülésén lakó 
kamatosnőnek és férfi adósának, Lalinak a története a néhány 
kutató által „adósrabszolgaságnak” nevezett intézmény miben-
létéről szólt – ami Láposon is működött. A középkorú, pénzt köl-
csönző asszony a kérdésemre, hogy mi történik akkor, ha egy 
adós nem tudja megadni a tartozását, ugyan vonakodva, de el-
ismerte, hogy „ilyenkor muszáj kicsit erősebben fellépni. Ha az 
ember nagyon csendes, akkor vége van mindennek .” Magyará-
zatképp rögtön be is számolt nekem Lali esetéről: „Nagyon sok-
kal tartozott már, 140 ezer forinttal… Hát, rámentünk a férjem-
mel, ő egy jó nagydarab ember, félnek tőle… És akkor vittünk 
ki holmikat a házukból, lefoglaltuk, addig, míg meg nem adta 
a pénzt… Akkor pár hónapig nem jelentkezett, de utána jött és 
megadta a pénzt, és azóta ugyanúgy megyen minden tovább .” 
Ugyanez a történet Lali elmondása szerint: „Néhány éve 20 ezer 

48 A relációs etnográfia műfajáról jó összefoglalást ad Desmond, M.: Relational 
Ethnography. Theory and Society, 2014/43. 547–579. 

49 Hasonló megfigyelésről számol be Virág T.: A közösségi narratíva szerepe az 
eltakart valóság megismerésében . Szociológiai Szemle (27), 2017/2. 54–67.

50 Durst J .: A látogató . Beszélő (16), 2011/3, http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-
latogato (Utolsó letöltés: 2019. 11. 12.)
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forintot kellett tőle kérnem, a gyerekeknek óvodára, gyógyszer-
re . Nem volt más, akihez tudtam volna fordulni . Már volt olyan 
alkalom, hogy megfenyegettek, összeszedtek mindent a lakás-
ból, és elvitték, mert nem tudtam odaadni a pénzt. Már jó pár-
szor meg is vertek . Legutóbb, mikor nem tudtam megadni, éjsza-
ka rám törték az ajtót, húztak kifele, hogy dolgozzam le akkor . 
Ledolgoztam, muszáj volt . Hatalmas portájuk van, nem messze 
laknak tőlünk. Ott sepergetünk, takarítunk, lapátoljuk a tehén-
lepényt… Többen vagyunk adósaik, ebből gondolom, befogják 
őket is dolgozni, csicskáztatik őket, odadobják nekik a kaját, amit 
ők nem esznek meg, meg adnak italt, azt az olcsó, csöves bort.” 

Iza az interjú végeztével így kommentálta nekem Lali elbe-
szélését: „Hallod, mint a rabszolgasors, olyan…, mint Izaura 
a filmben… Nálunk is sokan csinálják, de azért a többség nem 
ilyen dögös kamatos…”

Habár az antropológiai irodalom az adósság különböző jelen-
téseit hangsúlyozza, így azt, hogy lehetséges „jó adósság”, „az, 
amely mentesít, felszabadít és gazdagít” .51 Észak-Magyarország 
legtöbb vidéki településén a szegények adóssága rossz adósság. 
Egyik oldalon profitot hoz néhány formális pénzügyi intézetnek, 
miközben a szegény hitelfelvevőket óriási kamatterhekkel sújtja. 
Jól szolgálja továbbá azt a kevés informális pénzkölcsönzőt, akik 
elérhető formális alternatívák híján ezt az informális gazdasági 
gyakorlatot használják családjuk eltartására, társadalmi mobili-
tásuk elérése érdekében . Másik oldalon azonban ez a felhalmo-
zódó rossz adósság, mint azt a fentebb bemutatott esetek jelzik, 
a szegények túlnyomó többsége számára csak további alávetett-
séghez, függőséghez és elszegényedéshez, szélsőséges esetben 
adósrabszolgasorba süllyedéshez vezet. Nemcsak Lali esetében, 
de Láposon is, a legelesettebb családoknál, akik ottani hitelező-
jüknek minden hónap elején az összes jövedelmüket leperkálják, 
a maradék tartozást pedig csicskamunkával törlesztik – abban 
a (hamis) tudatban, hogy hitelezőjük az egyetlen „segítségük”, 
akire a bajban számíthatnak .

51 Guérin, I.: Juggling with Debt, Social Ties, and Values. The Everyday Use of 
Microcredit in Rural South India . Current Anthropology (55), 2014, suppl. 9. 
S40–S50.
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Nyilas Mihály

Válaszok a nyugdíjproblémára:  
fenntarthatóság vagy méltányosság?

A 2. világháború utáni jóléti fej-
lődés egyik legnagyobb eredménye az időskori szociális bizton-
ság megerősítése volt. Az 1970-es évekig a jólét két meghatározó 
garanciája a gondozó funkciót ellátó stabil család (a nők otthoni 
gondozó munkája) és a férfi kenyérkereső munkabére volt. Ez 
utóbbinak jellemzően biztos állása volt és gyorsan nőtt a reál-
keresete; sok munkában töltött év után a 65 éves korban történt 
nyugdíjazása után kevés nyugdíjas évre számíthatott. A nyugdí-
jasok a jóléti állam 2. világháború utáni aranykorának a legfőbb 
kedvezményezettjei és haszonélvezői. 

Az ekkor aktív munkavállalói korban levők szerencsés ge-
neráció tagjai voltak, ők a „generációs lottó” nyertesei: olyan 
korban éltek, amikor az aktív munkavállalói korszakukban fo-
lyamatosan javuló életszínvonalat tudtak biztosítani és a mun-
kakarrierjük vége után az 1960-as–1970-es évek nyugdíjreformjai 
nyomán egyre javuló „szociális bért”, azaz nyugdíjat kaptak . A 
nyugdíjas évekre ezen felül jelentős, több éves korábbi fizetés-
nek megfelelő vagyont halmoztak fel. E „vagyonosodási hatás” 
és a korhatár előtti nyugdíjba vonulást lehetővé tevő új nyug-
díjszabályozás eredményeként egyre többen a hivatalos nyugdíj-
korhatár elérése előtt elhagyták a munkaerőpiacot. Megtehették: 
a tisztes megélhetéshez elegendő vagyonnal rendelkeztek és jó 
nyugdíjakat kaptak. Az évszázad végén Nyugat-Európában a 65 
évesek az átlag éves jövedelmük 4–5-szörösét kitevő vagyonnal 
rendelkeznek .

Ez az aranykor a múlté (Esping-Andersen, 1996). A korábbi 
biztonság elsődleges garantálói, a stabil munkaerőpiac és a csa-
lád is gyors változásokon megy keresztül. A jelenlegi aktív gene-
ráció kevésbé kiszámítható és biztos munkakarrierre és öregkor-
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ra számíthat. A változások érintették a nagy kollektív szociális 
ellátórendszereket is. Az 1980-as évektől teret nyert az a felfogás, 
hogy a társadalom elöregedésének hatására alapvető változta-
tások nélkül finanszírozhatatlanná válnak a nyugdíjrendszerek. 
A közvélemény befolyásolásában is hatékonynak bizonyuló, ma 
is nap mint nap hallható érvelés a rendszer finanszírozási prob-
lémáit állítja a középpontba és a társadalmi szolidaritást leépí-
tő radikális nyugdíjreformban látja a megoldást. Nem vitatható, 
hogy a hosszabb távú fenntarthatóság érdekében a 2. világhá-
ború után évtizedekig jól működő nyugdíjrendszereket át kell 
alakítani. Ezzel együtt az alábbiakban röviden azt igyekszem be-
mutatni, hogy az időskori biztonság jelenlegi garantálásának – a 
nyugdíjproblémának – a lényege nem a finanszírozhatóság, ha-
nem a méltányosság. Ebből fakadóan a megoldás is a társadalmi 
igazságosságról alkotott felfogásunkra vezethető vissza.

A fejlett jóléti államok egyik legjelentősebb kezelendő prob-
lémája manapság a „demográfiai kihívás”. A társadalmak kor-
szerkezetét gyors ütemben megváltoztató és számos összete-
vőből álló demográfiai átalakulás a jóléti államok számára két 
fő kérdést vet fel: mik a gyors társadalmi elöregedés, illetve a 
csökkenő fertilitás következményei (Pierson, 2006)? Mivel a fej-
lett országok jóléti rendszerei főleg az időseknek nyújtanak ellá-
tásokat, az elöregedés valóban jelentős kihívást jelent. 1990-ben a 
Föld lakosságának 9%-a volt 60 év fölötti, a nem túl messze lévő 
2030-ban pedig már 16% lesz idősebb 60 évnél. Ugyanebben az 
időszakban a fejlett országok esetében 15% és 25% az arány. A 
hosszabb távú előrejelzések alapján az elöregedés a 2030 utáni 
évtizedekben is folytatódik, s a legidősebb 80 év felettiek száma 
és lakosságon belüli aránya még gyorsabban nő majd. Magyar-
országon 2030-ban a népesség 24%-a, 2060-ban már az akkorra 
prognosztizált nem egészen 8 millió lakos 33%-a lesz idősebb 65 
évnél, s az idősek számaránya két és félszerese lesz a 14 éven 
aluli gyermekek számának (KSH, 2016). A tartós elöregedési fo-
lyamat felvet egy fontos, de itt most nem tárgyalandó részprob-
lémát: figyelembe véve a család gyors átalakulását és a gondozó 
kapacitásának ennek következtében bekövetkező csökkenését, 
felmerül a kérdés, hogy ki fogja majd gondozni az időseket.

A születéskor várható életkor növekedésével és a társada-
lom elöregedésével párhuzamosan csökkent a születési ráta. Az 
OECD-országokban 1960 és 1980 között 2,88-ról 1,87-re csökkent 
a szülőpáronkénti átlagos gyerekszám, az ezredfordulóra a dél-
európai országokban a népesség számának szinten tartásához 
szükséges 2,1-től messze került és 1,3 alá süllyedt a reprodukciós 
mutató . Minden eddigi pronatalista intézkedés ellenére a jóléti 
államokban fogy a népesség, és belátható időn belül nem várha-
tó, hogy megfordul a trend . A lakosság nemcsak öregszik, de a 
lélekszáma is csökken .

A két folyamat – elöregedés és csökkenő születésszám – követ-
kezménye az idős függőségi ráta (a 15–64 év közötti aktív korúak 



és a 65 év fölötti idősek egymáshoz viszonyított aránya) romlá-
sa. 1990 és 2017 között az Európai Unióban 20,6%-ról 29,9%-ra, 
Magyarországon pedig 20%-ról 27,9%-ra változott a mutató. A 
változás iránya általános, de országonként eltérő ütemű: a vár-
ható életkor nagyobb növekedése és az alacsonyabb reproduk-
ció gyorsítja a függőségi ráta romlását, Olaszországban példá-
ul 2017-ben már 34,8% volt az eltartottsági arány (KSH, 2019). 
Az előrejelzések szerint az Európai Unióban 2060-ban átlagosan 
50% körül lesz az eltartottsági mutató, azaz minden 65 éven felü-
lire már csak két aktív korú jut majd (KSH, 2016). 

A demográfiai változásokon kívül a csökkenő tényleges nyug-
díjba vonulási kor is növelte a nyugdíjrendszerek finanszírozási 
problémáit. Az idősebb munkavállalók elég vagyont gyűjtöttek 
az aktív éveikben ahhoz, hogy kiléphessenek a munkaerőpiacról 
(„gazdagodási hatás”), a változó nyugdíjszabályok pedig lehető-
vé tették a hivatalos nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjba vonulást. 
A múlt század végén Nyugat-Európában már hat évre nőtt az 
átlagos nyugdíjba vonulási kor és a nyugdíjkorhatár közötti rés 
(Esping-Andersen, 2001).

A fenti változások fényében évtizedekkel ezelőtt megfogal-
mazott és azóta folyamatosan napirenden levő kérdés, hogy mi 
lesz a nyugdíjrendszerekkel. Általánosan elfogadottá vált, hogy 
a más feltételekre kidolgozott és sokáig jól működő nyugdíjrend-
szerek a megváltozott körülmények hatására változatlan mű-
ködési elvekkel és szabályokkal fenntarthatatlanok és finanszí-
rozhatatlanok lettek. Az alkalmazkodást és a működőképesség 
megőrzését célzó reformok főleg a nyugdíj iránti kereslet szűkí-
tésére koncentráltak, többek között a nyugdíjkorhatár emelésé-
vel, a nyugdíjszámítási formula szigorításával és a helyettesítési 
ráta csökkentésével . Beindult a nyugdíjrendszerek privatizációja 
is, ami az időskori biztonsággal kapcsolatos közfelelősség gyen-
gítését, a generációk közötti szolidaritás leépítését és a fizető-
képesség szerint differenciált piaci szükséglet-kielégítés ösz-
tönzését jelentette. Mindez belesimult abba a 20. század utolsó 
évtizedeiben teret nyert új jóléti paradigmába, amelyek egyik fő 
törekvése a szociális szükséglet-kielégítés individualizálása volt 
(Ferge, 1997).

A későbbi nyugdíjreformokra nagy hatással volt az „új nyug-
díjortodoxiát” összefoglaló és egyúttal általános megoldási re-
ceptet kínáló Világbank jelentés (World Bank, 1994). A jelentés 
Az időskori válság elkerülése címet kapta, és azt állította, hogy az 
általa kínált radikális reform híján a nyugdíjrendszerek „össze-
omlanak”. Az elemzés helyzetértékelése szerint a meglévő nyug-
díjrendszerek hármas deficittel küzdenek: kudarcot vallottak az 
idősek védelmében, túl nagy költségekkel működnek és rontják 
a piacok hatékony működését. Egyúttal fenntarthatatlanok is: 
amikor létrehozták őket, alacsonyak voltak a nyugdíjak, a kevés 
nyugdíjas viszonylag rövid ideig élt a nyugdíjba vonulás után, 
kedvezően alakult az aktív-passzív arány s mindez gyors és tar-
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tós gazdasági növekedéssel párosult. Időközben azonban a rend-
szerek „megérése”, a nyugdíjszabályok változása, a nyugdíjasok 
számszerű gyarapodása és a rendszert finanszírozók számának 
apadása következtében a nyugdíjrendszerek gyorsuló ütemben 
sodródnak a működésképtelenség felé. 

A Világbank szerint a demográfiai helyzet változása mellett 
a rendszerek szerkezete jelenti a problémát. A meglévő, felosz-
tó-kirovó jellegű nyugdíjrendszerek, amelyekben a mindenkori 
aktív népesség befizetéseiből finanszírozzák az aktuális nyugdíj-
kifizetéseket, akkor működőképesek, ha kevés a nyugdíjas és a 
keresetek dinamikus növekedése lehetővé teszi a járulékfizeté-
sek növekedését. A demográfiai helyzet romlásával és a munka-
bérek stagnálásával vagy csökkenésével beindul egy nemkívána-
tos, válságba torkolló folyamat: a több idős miatt több pénz kell a 
nyugdíjakra, de ez csak az aktív korúak járulékainak emelésével 
vagy külső finanszírozással (az államadósság növelésével) te-
remthető elő. Az adósság-finanszírozás nem megoldás, de a járu-
lékemelés sem jobb, mivel a tőke és a munka számára is ellenösz-
tönzőket és így romló finanszírozási lehetőségeket eredményez. 

A Bank megoldásként a gazdasági aktivitás növelését és a 
közfelelősség csökkentését javasolja. Ebbe beletartoznak a ko-
rábban már említett költségkorlátozó intézkedések (nyugdíjkor-
határ emelés, a továbbdolgozás ösztönzése, nyugdíjszabályok 
szigorítása, nyugdíjak csökkentése), de az igazi újítást a para-
digmaváltó hárompilléres rendszer javaslata jelentette. Ennek 
első, „állami” pillére költségvetési finanszírozással rászorultsági 
alapú minimális nyugdíjat ad . A második pillér szakít a gene-
rációk közötti szolidaritásra épülő felosztó-kirovó elvvel és az 
intertemporális elosztáson alapuló, kötelező várományfedezeti 
rendszert működtet, amelyen belül a nyugdíjalapokat piaci sze-
replők igazgatják. A nyugdíjalapok járulékfüggő elvűek, azaz a 
nyugdíjasok számától függetlenül rögzített, változatlan járulék-
rátával működnek. Az alapok részvényekbe is beruházhatnak, 
ezzel bővítve a kockázatitőke-kínálatot. A harmadik pillér a pia-
ci (magán) és önkéntes biztosítás, amit az államnak adókedvez-
ményekkel kell ösztönöznie. A hárompilléres rendszer mögött 
három fő szempont érvényesítése volt: a piackonformitás és az 
öngondoskodás erősítése, valamint a finanszírozási elv megvál-
toztatása . 

A múlt század végén összehangolt kampány indult a Világ-
bank javaslatainak megvalósítására (Orenstein, 2008). Főleg a 
félperiféria, Latin-Amerika és Közép-Kelet-Európa szolgált „kí-
sérleti telepként” . A Világbank változatos befolyásolási módsze-
rekkel, és a javaslataival egyetértő helyi politikusokkal együtt-
működve segítette a több mint harminc országban – köztük 
Magyarországon – végbemenő, világbankos ihletésű nyugdíjre-
formot . 

A Világbank jelentésének kritikusai jórészt a járulékfüggő 
várományfedezeti rendszer hátrányaira hívták fel a figyelmet. 
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Így mások mellett szóvá tették, hogy e rendszerben kivédhetet-
lenek a gazdasági ciklusok hatásai, magasak az adminisztrációs 
költségek, az alacsony bérűek és a tartós munkanélküliek nyug-
díj nélkül maradhatnak, nő az időskori ellátatlanság veszélye, 
a felosztó-kirovó rendszerről a fedezeti finanszírozásra történő 
átállás jelentős pótlólagos költségekkel jár, és nem utolsósorban 
a generációk közötti szolidaritás aláásása, a szociális ellátás pi-
acosítása és individualizálása gyengíti a társadalmi kohéziót . 
A jelentés bírálói hangsúlyozták a világbankos szemlélet egy-
oldalúságát; azt, hogy csak a jól prognosztizálható demográfiai 
változásokra, az aktív-passzív arány alakulására koncentrál, és 
nem veszi figyelembe az olyan nehezebben megjósolható, de a 
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságára jelentős hatással levő fo-
lyamatokat, mint a gazdasági növekedés és a termelékenység 
alakulása, a munkaerőpiaci aktivitási ráta növekedése, a nyug-
díjkorhatárt közelítő tényleges nyugdíjba vonulási kor (az ún. 
„korcentrum”) emelkedése, a fertilitás és a migráció hatása. 

Ellenjavaslatuk szerint a problémák kezelésére gyümölcsö-
zőbb lehet a kínálati oldal erősítése, az inaktív népesség mobi-
lizálásával a munkaerőpiaci aktivitási ráta növelése, és ezzel a 
rendszer finanszírozási bázisának a szélesítése. A korábban elért 
nyugdíjszínvonal hosszabb ideig fenntartható az inaktív nők és 
a nem dolgozó idősebb aktív korúak munkaerőpiaci részvételé-
nek a fokozásával. Abban egyetértettek a Világbank jelentésével, 
hogy szükség van a nyugdíjba vonulás elhalasztásának ösztön-
zésére is. Két fő trend szól a 65 éven felüliek nagyobb arányú 
foglalkoztatása mellett. A nyugdíjasok nemcsak tovább élnek, 
de az egészségügyi állapotuk is folyamatosan javul. A 20. szá-
zad végén Nyugat-Európában egy 65 éves férfi átlagosan még 
10 viszonylag egészségesen megélt évre számíthat. Másrészt 
szűkül az „oktatási szakadék”, így az idősek az elkövetkező 
évtizedekben egyre inkább képessé válnak az élethosszon ke-
resztüli tanulásra és a foglalkoztathatóságukat javító átképzésre 
(Esping-Andersen, 2001). A világbankos jelentés kritikusainak 
konklúziója szerint nincs szükség a felosztó-kirovó elv feladásá-
ra, mert a működési problémák hatékonyabban kezelhetők en-
nek a reformjával. Tulajdonképpen két lehetőség van az elöre-
gedés hatásainak kezelésére: az egyik a nyugdíjak csökkentése, 
a másik a magasabb munkaerőpiaci részvételi ráta elérése (több 
járulékfizető). Az első megoldás a magánnyugdíjak szerepét nö-
veli és így növeli az egyenlőtlenségeket. A második hatékonyabb 
és nagyobb intergenerációs méltányossághoz vezet .

E helyzetben az európai jóléti államok többségében úgy vélik, 
hogy nem sürgető a világbankos szellemű „radikális reform”, 
másrészt olyan fokozatosan bevezetett, hosszú távú megoldásra 
van szükség, amely méltányossági és hatékonysági szemponto-
kat is érvényesít, és összhangban van az európai jóléti rendsze-
rek tradícióival. Ebben a megközelítésben a „demográfiai kihí-
vás” lényege nem a pénzügyi fenntarthatóság, hanem a jóléti 

86 nyilas mihály 



berendezkedés lényegét érintő méltányossági problémáról van 
szó. Az elöregedés következtében az időskori biztonság garantá-
lásának költségei mindenképpen jelentősen nőni fognak, és az a 
fő kérdés, hogy a rendszer hogyan teríti a generációk között és a 
generációkon belül ezeket a költségeket. 

Mikor tekinthető igazságosnak a nyugdíj status quo megvál-
toztatása? Az európai tradícióknak és az EU-n belüli Európai 
Szociális Modell elveinek John Rawls (1997) igazságosság-krité-
riumai felelnek meg. E szerint a társadalom jóléte a leggyengébb 
csoportjainak jólétével mérhető, a változtatást nem lehet adott 
csoportok kárára végrehajtani, a terheket és előnyöket méltányo-
san kell elosztani . 

A népesség elöregedése egyszerre vet fel hatékonysági és 
méltányossági kérdéseket . Hogy osszuk el az elöregedés pót-
lólagos költségeit, hogy mindkettőnek megfeleljünk? Az álla-
mi nyugdíjrendszerek részleges leépítése és az öngondoskodás 
erősítése javíthatja az államháztartás helyzetét, de ez nem gátol-
ná meg a nyugdíjra fordított kiadások GDP-arányának növeke-
dését. Ebből következően az új nyugdíjrendszernek két elemet 
kell kombinálnia (Esping-Andersen, 2002): 1) a mai és a jövőbeli 
nyugdíjasok biztonságát is garantálnia kell; 2) növelni kell az ak-
tív korúak munkában töltött éveinek számát és ösztönözni kell a 
későbbi nyugdíjba vonulást.

A méltányosság szempontjából az a kérdés, hogyan való-
sítsuk meg egyszerre az intergenerációs méltányosságot (a nö-
vekvő nyugdíjköltségek igazságos és fenntartható elosztását a 
dolgozók és a nyugdíjasok között) és az intragenerációs igazsá-
gosságot (a relative legrosszabb helyzetűek – dolgozók és nyug-
díjasok – jólétének biztosítását). 

A neves nyugdíjszakértő, John Myles (2002) szerint nem az a 
kérdés, hogy nekünk vagy az unokáinknak lesz-e nyugdíjunk. 
Lesz, és tőlünk függ, hogy milyen. A 2. világháború utáni nyug-
díjrendszerek története azt mutatja, hogy a passzív jövedelmek 
fokozatosan közeledtek az aktív korban levők jövedelmeihez, a 
nyugdíjrendszerek szétterítették a gazdasági prosperitás gyü-
mölcseit az egész népességben . Most hasonló a helyzet . Nem 
valós lehetőség az időskori biztonság garantálásáért kollektív 
felelősséget vállaló nyugdíjrendszerek radikális leépítése. A ge-
nerációk közötti szolidaritáson alapuló nyugdíjszerződést nem 
feladni kell, hanem az új helyzetnek megfelelően újra kell szab-
ni. Jelenleg nem a növekvő haszon, hanem a pótlólagos költsé-
gek méltányos elosztása a kérdés, és ennek során meghatározó 
szempont, hogy milyen fontosságot tulajdonítunk az idősek jó-
létének. A népesség elöregedéséből fakadó fő politikai kihívás 
ekként elosztási jellegű. A nyugdíjrendszerek átalakításakor szá-
mos szempontot kell figyelembe venni, így például a fenntartha-
tóság érdekében szükséges több munkában töltött év hátrányo-
san érinti az alacsonyabb képzettségű és jövedelmű, rövidebb 
életű csoportokat; vagy: az államadósság növelése igazságta-
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lanul a jövő generációkra terheli a plusz költségeket. A méltá-
nyosságot érvényesítő reform során egyszerre kell megvalósíta-
ni három dolgot: 1) A nyugdíjkiadások növelése ne növelje az 
államadósságot. 2) Ne legyen valamilyen „kemény költségkor-
lát”; a rugalmas és méltányos megoldással nem összeegyeztet-
hető, ha a nyugdíjkiadásokat egy adott szinten befagyasztják. 3) 
A teljes nyugdíjkiadást – a közkiadások mellett a magán kiadá-
sokat is – figyelembe kell venni, így a költségvetésből és a járu-
lékokból finanszírozott rendszereket, a vállalati rendszereket és 
a piaci nyugdíjbiztosításokat is . A méltányos megoldás érdeké-
ben a magán nyugdíjrendszereket is át kell alakítani (pl. a ma-
gán nyugdíjbiztosításokra vonatkozó, a tehetősebbeket preferáló 
adószabályok megváltoztatásával).

A jóléti államokban különböző okok miatt (a lakossági tá-
mogatás hiánya, nagy áttérési költségek stb.) nem reális megol-
dás a piac és a család szerepének dominánssá válása, vagy az 
érett felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek individualizálása és 
várományfedezeti logikára való átállítása. Így a jövőben várha-
tóan meghatározó marad a közszféra szerepe .

Az 1990-es évek óta a fő törekvés a járulékráta növekedésé-
nek megakadályozása vagy csökkentése. Ez a demográfiai vál-
tozásokból eredő összes költséget a nyugdíjasokra terheli. Rá-
adásul aránytalanul: a tehetősebbek több magánbiztosítással 
kompenzálják a kiesést . 

A nyugdíjreform tervezésekor meg kell vizsgálni a nyugdíj-
korhatár megváltoztatásának hatását, az ellátás szerkezetét és a 
finanszírozás módszerét. 

A későbbi nyugdíjba vonulás az érintetteknek is kedvezőbb 
alternatíva lehet a nyugdíjak drasztikus csökkentésével szem-
ben. A több munkát lehetővé teszi az emelkedő életkor, az idő-
sek jobb egészségi állapota, a javuló munkakörülmények és az 
emelkedő képzettségi szint. A fiatal nyugdíjasok közül ráadásul 
egyre többen maguk is szeretnének még dolgozni .

Az első feladat a munkaerőpiacról való, nyugdíjkorhatár előt-
ti kilépés megakadályozása. A korhatár előtti nyugdíjazás főleg 
a magasabb jövedelműek számára kívánatos lehetőség, mivel 
nekik elégendő vagyonuk van, és az ő nyugdíjuk nagyobb ré-
sze nem köznyugdíjból, hanem magánbiztosításból származik . 
Ezzel együtt a jövőben növelni kell a nyugdíjkorhatárt is. Itt a 
fő kérdés az, hogy a nyugdíjkorhatár emelése ne érintse arány-
talanul hátrányosan az alacsonyabb jövedelmű és rövidebb éle-
tű legrosszabb helyzetűeket. Valahogy kompenzálni kell őket a 
több munkában töltött évért.

A köznyugdíjrendszerek igazságos teherviselést figyelembe 
vevő átalakításának három metszete van: a generációk közötti, a 
generációkon belüli és a nemek közötti méltányosság. 

A felosztó-kirovó rendszerekben a generációk közötti méltá-
nyosság keresésekor a következő lehetőségeket kell mérlegelni. 
1) A helyettesítési rátát rögzítő, juttatásfüggő rendszert működ-
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tetünk. Ekkor a nyugdíj a korábbi jövedelem meghatározott (vál-
tozatlan nagyságú) százaléka, beszámítva az időközben bekövet-
kező termelékenység-növekedést is. Ebben az esetben a rendszer 
működtetésének összes pótlólagos költsége az aktívakra és eltar-
tottjaikra terhelődik. 2) Járulékfüggő rendszer esetében a nyug-
díjjárulék rögzített és a nyugdíjasok viselik az összes pótlólagos 
költséget, ami a nyugdíjak csökkenését jelenti . Mindkét megol-
dás aránytalan terheket ró az egyik vagy a másik generációra . 

Méltányosság szempontjából a rögzített relatív helyzet lehet 
a megoldás, amely megosztja a terheket az aktív és passzív cso-
portok között. Ez abból a feltevésből indul ki, hogy az adott hely-
zet (a generációk egymáshoz viszonyított jövedelme, illetve fo-
gyasztása) mindkét generáció által elfogadható és igazságosként 
elismert . A relatív helyzet rögzítése azt jelenti, hogy az aktívak 
átlagkeresetének (és összes járulékbefizetésének) és a nyugdíja-
sok átlagnyugdíjának (és az összes nyugdíjkifizetésnek) az ará-
nya állandó marad . A kockázat arányos megosztása eredménye-
ként például az elöregedés (és ezzel a nyugdíjasok számának és 
arányának növekedése) hatására nő a járulékráta és csökken a 
nyugdíj, míg termelékenység-növekedés esetén ugyanígy egy-
idejűleg csökken a járulékráta és nő a nyugdíj. 

A három fenti megoldás életciklus keretben (gyermekkor, ak-
tív kor, nyugdíjas kor) a következőket jelenti. Rögzített járulék-
ráta esetén a gyermekkorban és az aktív korban megőrződik az 
életszínvonal, amit a nyugdíjas időszakban meredek csökkenés 
követ. Ha a helyettesítési rátát rögzítjük, akkor fordított a hely-
zet: ekkor a nyugdíjasok jóléte a gyerekek és az aktív dolgozók 
életszínvonal-csökkenése árán valósul meg. Ezekkel szemben a 
rögzített relatív helyzet megőrzi a status quo-t és méltányosan 
teríti szét a változásból adódó terheket az életciklus egészében . 
A méltányossági megfontolásokon kívül a rögzített járulékráta, 
illetve helyettesítési ráta ellen szól az is, hogy ezek kikezdenék 
a generációk közötti szerződést (szolidaritást) és a népesség el-
öregedése esetén politikailag nem lennének fenntarthatóak. Így 
például erősen kérdéses, hogy a jövő generációk hajlandóak len-
nének-e finanszírozni a nyugdíjakat, ha kizárólag ők viselnék a 
többletköltségeket .

A generációkon belüli méltányosság az egyes korcsoportok 
heterogenitása miatt bonyolultabb kérdéseket vet fel. Ezek szem-
léltetésére az alábbiakban következzen néhány példa .

A nyugdíjasok körében fontos lehet a nyugdíjban töltött évek 
számának a növekedése vagy csökkenése, illetve a kapott ellá-
tások nagyságának az alakulása . Az alacsonyabb nyugdíjkorha-
tár több szabadidőt jelent, ekkor a „jóléti nyereség” a rosszabb 
helyzetűeknél jelentkezik, mivel ők rövidebb ideig élnek. Ezzel 
szemben a nyugdíjkorhatár emelése esetén a generáción belül a 
hosszabb életű jobb helyzetűek (magasabb jövedelműek) a re-
latív nyertesek . A korhatáremelés azokat érinti leghátrányosab-
ban, akik nem tudják megfinanszírozni a korhatár előtti nyugdíj-
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ba menést. A nyugdíjak emelkedésekor a legrosszabb helyzetűek 
a relatív nyertesek, mert nekik nincs más jövedelemforrásuk . A 
nyugdíjak csökkentésének pedig ugyanez a csoport a fő veszte-
se, mivel ők nem tudják több megtakarítással, pl. magán nyug-
díjbiztosítással kompenzálni a veszteséget .

A generációk közötti méltányosság tárgyalásakor láttuk, 
hogy az elöregedésből származó plusz költségeket részben a 
nyugdíjasok viselik . Intragenerációs szempontból ez a követke-
ző kérdést veti fel: hogyan lehet a növekvő költségek egy részét 
úgy a nyugdíjasokra terhelni, hogy ne romoljon aránytalanul a 
legrosszabb helyzetű nyugdíjasok sorsa. 

Az aktívak korcsoportján belül a nyugdíjjárulék változása 
eltérő mértékben érinti a különböző jövedelmi helyzetűeket. A 
járulék címkézett adó, de a fejlett országokban mindenhol al-
kalmazott többkulcsos progresszív általános jövedelemadóval 
szemben egyrátájú, és ugyancsak a jövedelemadóval szemben 
nem érvényesíthető vele szemben adókedvezmény vagy adó-
mentesség. Tisztán járulékfizetésű rendszer esetén ez aránytala-
nul terheli az alacsony jövedelműeket, különösen a kisgyermekes 
családokat . A járulék emelése óriási méltányossági problémát je-
lent, mivel nem veszi figyelembe a fizetőképességet. A megol-
dást az jelentheti, ha a nyugdíjak finanszírozásában növeljük az 
általános adóbevételek szerepét . 

A nyugdíjrendszerek fontos funkciója az időskori szegénység 
csökkentése. A nyugdíjrendszer szerkezetétől függetlenül ott a 
legalacsonyabb a nyugdíjasok szegénységi rátája (pl. az eltérő 
rendszereket működtető Svédországban és Kanadában), ahol 
garantált minimális ellátást kapnak az idősek. 

A nyugdíjasok és az aktív korúak körében felmerült mél-
tányossági problémák megoldása lehet, ha két szintű nyugdíj-
rendszert alkalmazunk. Ezen belül az első szint a költségvetés-
ből (tehát általános adóbevételekből) finanszírozott egyösszegű 
alapnyugdíjat nyújt minden nyugdíjasnak . Az alapnyugdíj ösz-
szegének olyannak kell lennie, hogy jelentős részt tegyen ki a kis-
nyugdíjasok költségvetésében, így védve őket az esetleges nyug-
díjcsökkenés negatív hatásaitól. A szegénységi küszöb fölötti 
ellátást adó garantált minimum azt jelenti, hogy egy bizonyos jö-
vedelemszint alatt semmilyen pótlólagos költsége sincs az elöre-
gedésnek. A második szint járulék-finanszírozású lenne, ame-
lyen belül a szelektív interperszonális transzferek szerepének 
növelésével erősíteni kell a rendszereken belüli redisztribúciót. 

A nemek közötti igazságos elosztást vizsgálva azt láthatjuk, 
hogy a két nem esetében eltérőek az életciklus-kockázatok. Pél-
dául a nők kevesebb évet dolgoznak és kevesebbet keresnek, 
egyúttal hosszabb ideig élnek, így jobban függnek a köznyug-
díjaktól. Ezért őket hátrányosan érintené, ha erősítenénk az ek-
vivalencia-elvet, azaz az aktív munkavállalói időszak jövedelme 
és a nyugdíjak közötti megfelelést. A nyugdíjszerző évek számát 
csökkentő, gyermekneveléssel töltött időt valamilyen módon 
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ellensúlyozni kell. Mivel a nők és a férfiak közötti egyenlőtlen-
ség főként a munkaerőpiaci helyzetük eltérésére vezethető visz-
sza, a nemek közötti méltányosság erősítése alapvetően az aktív 
időszakban mutatkozó méltányosság erősítésén múlik. A mun-
kabérszínvonal közelítésén kívül megfizethető és színvonalas 
gyermek- és idősgondozó intézmények létesítésével lehetővé 
kell tenni, hogy a nők közül többen és hosszabb ideig dolgozza-
nak. Ez nem mellesleg javítaná a nyugdíjrendszerek fenntartha-
tóságát is . 

Myles alapján röviden a következőképpen összegezhetjük a 
nyugdíjasokkal kötendő, a növekvő költségek igazságos elosz-
tását célzó „új társadalmi szerződés” alapelveit. A nyugdíjprob-
léma lényegét tekintve a társadalmi igazságot érintő elosztási 
kérdéseket vet fel. A jövő nyugdíjrendszerének nemcsak fenn-
tarthatónak, hanem az időskori biztonság kollektív garantálá-
sának egyre nagyobb terheit a társadalomban méltányosan el-
osztó intézménynek is kell lennie. A méltányosságot érvényesítő 
nyugdíjrendszer szerkezetét tekintve két szintű: az első szint 
szilárd alapvető biztonságot nyújtó, költségvetési finanszírozá-
sú nyugdíjat ad minden nyugdíjasnak, a második, járulékfinan-
szírozású és keresetarányos ellátást fizető szinten belül pedig 
redisztributív kereszttámogatások javítják a rosszabb helyzetű-
ek nyugdíját. Ehhez társul az aktívak és a passzívak körében is 
a fizetőképességhez igazodó teherviselés: a korhatáremelés és a 
rögzített relatív helyzet módszer alkalmazása az elöregedésből 
származó pótlólagos kiadások méltányos elosztására . 
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Balogh László Levente

Katolicizmus és liberalizmus

Ernst-Wolfgang Böckenförde és a Böckenförde-diktum 

A nagy keresztény egyházak 
többségének sokáig meglehetősen nehezére esett a modern de-
mokrácia normatív alapjait elfogadni, és nem úgy tekinteni an-
nak elveire, mint kisebbik rosszra, amit egy nagyobb rossz, a 
totalitárius rendszerek elkerülése miatt jobb híján szükséges el-
fogadni. Az alapvető teológiai megfontolások csak korlátozottan 
tették lehetővé minden egyén felekezettől vagy akár a vallástól 
független egyenlő szabadságának elgondolását és az emberi jo-
goknak az alkotmányos demokrácia normatív alapjaként való 
minden fenntartás nélküli elismerését. A liberális demokráciában 
egy esetleges, érdek- és értékkonfliktusok által szabdalt világot 
láttak, amely élesen szemben állt az egységességre és abszolú-
tumra irányuló igényekkel, és ami miatt a politikának alárendelt 
szerepet szántak a vallással szemben . Ugyanakkor kétségtelen, 
hogy egyáltalán nem elhanyagolható különbségek mutatkoztak 
az egyes felekezeteknek a népszuverenitáson és a többségi el-
ven nyugvó képviseleti demokráciával szembeni elfogadásában 
és gyakorlásában, hiszen amíg a neotomista természetjogi gon-
dolkodás és a lutheránus rendetika egyaránt gyanakodva szem-
lélték a liberális demokráciát, addig a kálvinista alapokon álló 
protestantizmus republikánus hagyományaiból kiindulva meg-
lehetősen nagy nyitottságot mutatott iránta.1 

A 20. század második feléig általánosan – és még utána is 
sok helyen – tartotta magát az az elképzelés, hogy a moderni-
tás válságai, és közülük is eminensen a totalitárius rendszerek 
alapvetően arra vezethetők vissza, hogy a társadalom szekulari-
zálódott és az ember végleg eltávolodott Istentől. Sokan csak azt 
1 Graf, Friedrich Wilhelm: Christen im demokratischen Verfassungsstaat, Aus 

Politik und Zeitgeschichte, 2009/14. 15.
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tudták elképzelni a helyzet megoldásaként, hogy a modernitást 
egészében megtagadják, és a társadalmat újra szakrális alapokra 
helyezzék. Ezek az elképzelések aztán olyan tartós vagy ideigle-
nes szövetségekhez vezettek az antiliberális és antidemokratikus 
politika, illetve a keresztény egyházak között, amelyek minden 
oldalon morális csőddel és politikai összeomlással végződtek. 
Az alapvetően gyanakvó demokrácia- és liberalizmusellenes be-
állítódás csak lassanként változott meg a 2. világháború utáni 
hidegháborús légkörben és az alkotmányos államok újjáalapítá-
sával . Ahhoz, hogy a keresztény egyházak az olyan kihívások-
nak, mint az emberi jogi individualizmus és a parlamentariz-
musban megnyilvánuló többségi elv, megfeleljenek, egy minden 
tekintetben új, a fennálló viszonyokat nemcsak elfogadó, hanem 
azokhoz messzemenően alkalmazkodó, azoknak valamilyen 
módon részévé váló politikai etikát kellett kidolgozni. Az egy-
házak hagyományos távolságtartásukat csak nehéz és kemény 
tanulási folyamat révén voltak képesek leküzdeni, de mára a 
legtöbb helyen a demokratikus rendszerek fontos tényezőivé 
és az egyéni emberi jogok szószólóivá és védelmezőivé váltak. 
Ennek a történelmi folyamatnak a rekonstruálására ezen a he-
lyen nem vállalkozhatok, de egy kiemelkedően fontos mozzana-
tára, illetve következményeire szeretnék utalni az úgynevezett 
Böckenförde2-diktum3 értelmezésén és elemzésén keresztül.

A szekularizált állam

„A szabadelvű szekuláris állam olyan előfeltételekből él, ame-
lyeket ő maga nem képes garantálni. Ez az a kockázat, amelybe 
a szabadság kedvéért belemegy .” Németországban ez az egyik 

2 A diktum névadója Ernst-Wolfgang Böckenförde 1930. szeptember 19-én 
született Kasselben egy hétgyermekes család harmadik gyermekeként. Gye-
rekkorában elvesztette egyik lábát, ezért nem kellett frontszolgálatot telje-
sítenie. Az érettségi után jogot, történelmet és filozófiát tanult Münsterben 
és Münchenben. Aktív tagja volt a katolikus hallgatókat tömörítő szervezet-
nek (Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine). Az ötvenes 
években részt vett a Joachim Ritter által szervezett Collegium Philosophicum 
munkájában. Az úgynevezett Ritter-Iskola tagjai voltak többek között Her-
mann Lübbe, Odo Marquard, Robert Spaemann, Karlfried Gründer, Martin 
Kriele, Günter Rohrmoser, Ernst Tugendhat, Willi Oelmüller. Böckenförde 
gondolkodására nagy hatással volt Carl Schmitt, akinek egész életmű-
vét gondozta, illetve kései műveit kiadta. Böckenförde 1964-ben habilitált 
Münsterben, de még abban az évben professzor lett Heidelbergben. 1969-től 
1977-ig Bielefeldben, majd 1995-ig Freiburgban tanított. 1967-ben belépett a 
Német Szociáldemokrata Pártba, amely 1983-ban szövetségi alkotmánybíró-
nak jelölte. Ezt a pozíciót 1996-ig töltötte be. Tagja volt az Észak-Rajna–Veszt-
fáliai- és a Bajor Tudományos Akadémiának. Gyakran megnyilvánult aktuá-
lis politikai és egyházi kérdésekben is. II. János Pál pápa Nagy Szent Gergely 
Renddel tüntette ki 1999-ben. 2012-ben tudományos művéért megkapta a 
Sigmund Freud Díjat. 2019. február 24-én hunyt el.

3 Az alább idézett gondolat Böckenförde-dilemmaként és Böckenförde-
paradoxonként is ismert.
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leggyakrabban idézett államelméleti és politikafilozófiai gondo-
lat, amelynek népszerűségét jelzi, hogy önálló német és angol 
nyelvű wikipédia oldallal rendelkezik. Számtalan összefüggés-
ben értelmezték már, hivatkoztak rá és értették félre, amikor az 
állam és civil társadalom, illetve azon belül az egyház viszonyá-
val kapcsolatban megemlítették. A híres mondat először 1964-
ben az Ernst Forsthoff által Ebrachban szervezett rendszeres nyá-
ri szeminárium előadásán hangzott el, és három évvel később a 
Forsthoff születésnapjára kiadott ünnepi kötetben látott először 
napvilágot . A tanulmány, amelynek utolsó részében az idézet ta-
lálható a Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation4 
(Az állam létrejötte mint a szekularizáció folyamata) címet viseli, és 
azt a történelmi folyamatot rekonstruálja, amelynek során Eu-
rópában a késői középkortól a 19. századig a modern állam ki-
alakult. A címben említett szekularizáció folyamata ebben az 
esetben annyit jelent, hogy egy viszonylag pontosan körülírható 
tevékenységi terület és a hozzá kapcsolódó intézmények kike-
rültek az egyház felügyelete alól, és ennek nyomán megszüle-
tett az önálló világi állam, amely fokozatosan emancipálódott, 
és egy sajátos világi célokat megfogalmazó és követő intézmény 
lett belőle.5 Böckenförde abból indult ki, hogy az orbis christianus-
ban a szent rend még a lét minden szféráját átfogta, politika és 
vallás, állam és egyház egységet alkottak, de nemcsak általános-
ságban, hanem az intézményekben, a törvényekben és a hétköz-
napi életről alkotott elképzelésekben is. A pápa és a császár nem 
egy elkülönült egyházi és világi rend képviselői voltak, hanem 
egyazon ecclesia tagjaiként csak hivatalaik különböztették meg 
őket. A rendnek nemcsak keresztény alapjai voltak, hanem maga 
a rend is szakrális volt. Ez az egység bomlott fel véglegesen az 
invesztitúraharcok következtében, és ettől kezdve az egyházi és 
világi szféra megkülönböztetése nemcsak elsőrendű politikai 
kérdéssé vált, hanem a világ rendjéről alkotott elképzeléseket 
is meghatározta. Az egyházi hivatalok viselői maguknak köve-
teltek minden szakralitással összefüggő jelenséget, és miközben 
kiutasították a császárt az „új” ecclesia-ból, hallgatólagosan elis-
merték annak világi szupremáciáját . Az új rend, amit a dictatus 
papae juttatott kifejezésre, nemcsak a császár deszakralizálását 
jelentette, hanem a politikai rend szakrális szférából való kikerü-
lését, majd emancipálódását . A folyamat nem egycsapásra ment 
végbe, az ecclesia és az imperium még sokáig átfedték egymást, 
jóllehet a tartalom és a forma egyre kevésbé feleltek meg egy-
másnak . Az invesztitúraharc szellemi szempontból fontosabb 
volt, mint ahogyan történelmileg és politikailag realizálódott. A 
folyamat során a világi rend megszabadult ugyan közvetlen túl-

4 Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Die Entstehung des Staates als Vorgang der 
Säkularisation, in uő: Recht, Staat, Freiheit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
2006, 92 –114.

5 Uo. 94.



világra való irányultságától, de vallásos alapjai még évszázado-
kig megmaradtak .6

Böckenförde szerint valóban új helyzet csak a reformációval 
bekövetkező szakadással és a nyomában kibontakozó háborúk-
kal alakult ki. A vallási különbségek ugyanis olyan permanens 
konfliktusokhoz vezettek, amelyeket csak a politika volt képes 
megoldani azzal, hogy a vallásos felek fölé helyezte magát, s 
helyreállította a békét és a biztonságot az egyének és közösségek 
számára. Az állam újfajta legitimációra tett szert, amelyet immár 
nem az igazságból, hanem a békéből vezettek le, elismerve utób-
bi primátusát az előbbivel szemben. Végleg világossá vált, hogy 
fegyverekkel nem lehet megszüntetni a vallási nézetkülönbsége-
ket, és a béke önmagában véve is érték, amit csak egy háborúzó 
polgárok és pártok fölötti semleges instancia, a szuverén képes 
megteremteni. Ennek nem az a módja, hogy valamelyik párt 
vagy felekezet oldalára áll, hanem az, ha lemond arról, hogy az 
igazságról döntsön, és ennek kérdését végképp az egyházakra 
vagy az egyénekre bízza, miközben minden erejével megakadá-
lyozza, hogy bárki újra megzavarja a békét . Böckenförde ezzel 
az érveléssel Thomas Hobbest követi, akinek nyomán a szuve-
rént azonosítja az intézményesített állammal, amely a béke és a 
biztonság garanciája. Az államot nem alapozhatja meg a hitből, 
oka és céljai tekintetében annak attól függetlennek kell lennie. Is-
ten létét és a vallás létjogosultságát nem tagadja, de az államnak 
végső soron ezek feltételezése nélkül is fenn kell állnia, és be kell 
töltenie funkcióját .7 

Az instituált állam megteremtését nem köthetjük egyetlen 
eseményhez, mert ez olyan történeti folyamat, amelynek során 
a régi és az új elemek sokáig egymás mellett léteztek, és csak a 
francia forradalom fejezte be a szekularizált állam kialakulását . 
Természetesen voltak mindenféle próbálkozások, amelyek a fo-
lyamatot nem akarták tudomásul venni, vagy vissza is akarták 
fordítani, következményeikkel pedig nem akartak szembenézni, 
de ennek eredményeként csak olyan pótlékok születtek, mint a 
trón és az oltár szövetsége, amelyek sokkal inkább szolgáltak po-
litikai ügyek dekorációjaként, mintsem egyház és állam ügyének 
egyesítéseként. Böckenförde ezen nagy ívű történelmi értelme-
zése pontosan összefoglalja a szekularizáció folyamatát, de ha ez 
lenne a tanulmány egyedüli mondanivalója, akkor valószínűleg 
egy lenne a sok hasonló tárgyú értekezés között. Ehhez képest a 
tanulmány utolsó részében megfogalmazott fentebb idézett két 
mondat, amit általában Böckenförde-diktumnak neveznek, tulaj-
donképpen lazán kapcsolódik a szöveg többi részéhez, így nem 
csoda, hogy szinte önálló életre kelt, mind a mai napig fontos 
vitákat váltva ki .

6 Uo. 99.
7 Uo. 106.
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A Böckenförde-diktum

A viták középpontjában a diktum helyes értelmezésének, eszme-
történeti helyének és demokráciaelméleti relevanciájának kérdé-
sei állnak, amelyek azonban nem mentesek a félreértésektől és 
félreértelmezésektől.8 Ezek általában olyasmit akartak kiolvasni 
a diktumból, ami abban nem volt benne, vagy eredeti szándéka-
ival éppen ellentétes volt. Amikor a diktumot elemezzük, feltét-
lenül figyelembe kell venni, hogy az egy sajátos történeti kontex-
tusban született meg, és eredeti kiindulópontja más volt, mint 
amit a későbbi értelmezések – jórészt kiterjesztve és módosítva 
annak értelmét – alkottak belőle. Maga Böckenförde arra hivat-
kozik a diktum kapcsán, hogy az egyrészt alapvető megfontolá-
sok összefoglalása, másrészt azonban a korszak aktuális kérdé-
seire reflektál, egészen pontosan a II. vatikáni zsinat döntéseire.9 
A 20. század második felére világossá vált, hogy a keresztény 
állam a múlté, és a vallás már nem szolgál az állam és az egész 
társadalom számára összekötő kapocsként, a szekuralizált álla-
mot nem bizonyos vallási vagy erkölcsi értékek, hanem azoktól 
független alapjogok legitimálják. Ebben a helyzetben vetődött 
fel megkerülhetetlenül a kérdés, hogy a keresztények általá-
ban, és különösen a katolikusok, hogyan viszonyuljanak ehhez 
az új politikai rendhez, és azon belül is a szabadelvű államhoz. 
A tanulmány utolsó része ezért értelmezhető úgy, mint a kato-
likusokhoz szóló felhívás, hogy a szekularizált államot immár 
ne távolságtartóan vagy ellenségesen szemléljék, hanem fogad-
ják el, és tekintsék esélynek .10 Böckenförde a II . vatikáni zsinat 
szellemében arra utal, hogy a katolikus hit és a modern világ, 
különösen a szekularizált állam közötti szakadék nem áthidalha-
tatlan, illetve a politika és a vallás szféráit mindkettő javára össze 
lehet egyeztetni . A keresztény ember számára az állam nem egy 
ellenséges, leküzdendő vagy megdöntendő intézmény, hanem 
szabadságának, és azon belül vallása szabadságának esélye, amit 
megvalósítani és fenntartani az ő feladata is.

A diktum értelmezése körüli viták általában két álláspontra 
oszthatók. Egyrészt olyan nézeteknek szolgálnak alapul, ame-
lyek a demokrácia keresztény alapjait, illetve a szekularizát 
állam legitimációjának vallásos előfeltételeit hangsúlyozzák. 
Másrészt, ezzel éppen ellentétesen, a szabadelvű jogállamot ele-
ve szekularizált államként értelmezik, aminek alapján a vallá-

 8 Vö. Ingenfeld, Martin: Das Wagnis der Freiheit: Das Böckenförde-Diktum 
und seine Implikationen für eine moderne Demokratie, http://www.
gsi.unimuenchen.de/forschung/forsch_zentr/voegelin/publikationen/
studierendensymposium/ingenfeld_b__ckenf__rde.pdf (Utolsó letöltés: 
2018. 12. 18.)

 9 Gosewinkel, Dieter: „Beim Staat geht es nicht allein um Macht, sondern um 
die staatliche Ordnung als Freiheitsordnung“. Biographisches Interview mit 
Ernst-Wolfgang Böckenförde, in Ernst-Wolfgang Böckenförde: Wissenschaft, 
Politik, Verfassungsgericht, Suhrkamp, Berlin, 2011, 431.

10 Uo. 432–433.
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sos alapokra való utalás teljes félreértésnek tűnik. Kétségtelen, 
hogy mindkét értelmezésben van igazság, de a hangsúly inkább 
azon van, hogy a diktum az istenre való utalást ugyan nem ala-
pozza meg az alkotmányban, de a szabadelvű állam megala-
pozásának szükségességét, és abban a vallás esetleges szerepét 
nem vitathatjuk. Ezért a továbbiakban arra törekszem, hogy a 
Böckenförde-diktum lehető legszélesebb értelmezését adjam, és 
igazoljam, hogy az általában szélsőséges ellentétekként beállított 
értelmezések valójában nem állnak olyan messze egymástól .

Katolicizmus és liberalizmus

Kétségtelen, hogy a diktum nem hivatkozik a katolicizmusra, a 
kereszténységre és általában a vallásosságra sem . Csak a tanul-
mány címe és témája, illetve a később magától Böckenfördétől 
származó magyarázatok engednek a vallásos konnotációra kö-
vetkeztetni, miközben maga a diktumban megfogalmazott gon-
dolat szélesebb összefüggésekre utal. Böckenförde abból indul 
ki, hogy minden politikai berendezkedést, még a liberális, de-
mokratikus, messzemenően szekularizált jellegűeket is megelő-
zi valamilyen közelebbről meg nem határozott kötelék. Ennek 
tulajdonsága a homogenitás, amelyet később már csak relatív 
homogenitásként emleget, de igazából sehol sem fejti ki, hogy 
milyen területeken és milyen mértékben kell annak érvényesül-
nie .11 Annyit állíthatunk, hogy a homogenitás ebben az esetben 
nem valamilyen szubsztanciális tulajdonság közösségét jelenti, 
hanem inkább a demokratikus rendnek elkötelezett polgárok 
egyneműségét, túl azok saját konkrét társadalmi és világnéze-
ti pozícióján . A homogenitás ebben az értelemben éppen kizár-
ja az etnikai vagy vallási/felekezeti értelmezést. A homogenitás 
valójában nem a pluralitás tagadása, hanem éppen abból indul 
ki, hogy minden plurális társadalomnak szüksége van egyesítő 
kötelékre . Az ilyen homogenitás csak az állam szempontjából 
értelmezhető, amely minden egyes polgárát egyenlőnek és sza-
badnak tekinti. Kételkedhetünk ugyan ennek létezésében és le-
hetségességében, de ez a fajta homogenitás nemcsak kívánatos, 
hanem szükséges is a demokrácia szempontjából. Azt is mond-
hatnánk, hogy a liberális állam kiegészítése, amelynek feltétele 
az elvei és gyakorlata iránt való elkötelezettség. 

A mai kor fényében azonban nem az a fő kérdés, lehetséges-e, 
hanem, hogyan lehetséges ilyen elkötelezettség. Ha korunk leg-
alapvetőbb jellemzője a politikai pluralitás és a társadalmi diffe-
renciáltság, akkor milyen körülmények között lehetséges, hogy 
az állam egy egyesítő kötelékkel rendelkezzen, amelyre egyfajta 
előfeltételként rá van utalva, de ő maga nem képes garantálni? 
Böckenförde megállapítja, hogy a szabadelvű állam nem képes 

11 Ingenfeld, i . m .
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garantálni saját feltételeit, még ha megteremtésüket bátoríthat-
ja vagy bizonyos körülmények között segítheti is. Ez azonban 
semmilyen körülmények között nem vezethet szabadelvűségé-
nek feladásához vagy korlátozásához . Az állam nem mondhat 
le az egyházakkal vagy bármilyen más civil társadalmi szerve-
ződéssel, illetve ezek eszméivel szembeni semlegességről, mert 
elsődleges feladata és célja polgárai szabadságának biztosítása, 
ami egyébként legitimációjának is alapja .12 Ezek szerint nem va-
lamilyen transzcendens rendelképzelés vagy értékhierarchia az 
állam alapja, hanem a szabadság, amelyet minden polgárának 
egyenlően biztosít, és ami ezért szemükben azt elfogadhatóvá te-
szi . Böckenförde elutasítja, hogy bármelyik vallást az állam legi-
timációjának alapjává emelje, mert az egyrészt ellentmondana a 
semlegességnek, másrészt erősen kétséges, hogy egy vallás plu-
rális feltételek között a szabadelvű, demokratikus rend kizáróla-
gos garanciájává váljon . Arról nem beszélve, hogy van a valláson 
kívül is számos olyan tényező, amely egy plurális társadalom 
szempontjából integrálólag hat, és a társadalom összetartását 
garantálja . Böckenförde ennek több forrását is megjelöli, s noha 
a kereszténység, illetve a katolicizmus áll ugyan reflexióinak kö-
zéppontjában, meggyőződése, hogy a szabadelvű demokratikus 
államnak szélesebb alapokon kell nyugodnia .

A Böckenförde-diktum által felvetett paradoxon abban áll, 
hogy az állam a szabadságjogok, különösen a lelkiismereti és a 
véleményszabadság elismerése és védelme révén döntően hoz-
zájárul a társadalom differenciálódásához és pluralizálódásához, 
miközben bármilyen társadalmi kötelék univerzálissá tétele ma-
gát az állam szabad jellegét számolná fel . Minden olyan törek-
vés, amely egy transzcendens vagy erkölcsi alap megteremtésére 
irányul, önnön alapjainak kétségbevonásával és végül felszámo-
lásával fenyeget. Az államnak tehát nem marad más lehetősége, 
mint hogy elismerje, önnön alapjainak megteremtése kívül esik 
saját illetékességi körén, és fennmaradása érdekében ezt el kell 
fogadnia .13 Ez azonban nem jelenti azt, hogy az állam ne állhat-
na azon társadalmi csoportok és eszmék mellé, amelyek rendjé-
vel és alkotmányával egyetértenek, illetve azt erősítik. A politika 
kell hogy rendelkezzen olyan eszközökkel, amelyek a szabad-
elvű demokratikus alaprendet más társadalmi erőkkel együtt-
működve képesek stabilizálni, és szükség esetén megvédeni. De 
milyen lehetőségei és eszközei vannak erre a szabadelvű állam-
nak? Böckenförde határozottan kizárja a kényszerítés lehetősé-
gét, amely a polgárokat valamilyen erkölcs vagy eszme nevében 
részvételre, engedelmességre vagy az ellenállás jogáról való le-

12 Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Der säkularisierte religionsneutrale Staat als 
sittliche Idee. Reinigung des Glaubens durch Vernunft, in uő: Wissenschaft, 
Politik, Verfassungsgericht, Suhrkamp, Berlin, 2011, 84–93.

13 Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Der säkularisierte Staat. Sein Charakter, seine 
Rechtfertigung und seine Probleme im 21. Jahrhundert, Carl Friedrich von Sie-
mens Stiftung, München, 2007, 11–41.
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mondásra késztetné, hiszen éppen a polgárok demokratikus 
meggyőződésének és elköteleződésének gyengülésével szemben 
nem nyúlhat a politika a kényszer eszközéhez .14 A demokrácia 
elvei iránti elköteleződés soha sem végleges vagy örökérvényű, 
ezért a gyakorlásában azt állandóan erősíteni kell, és újra kell 
teremteni. A szabadság és a demokrácia gyengülését nem lehet 
parancsra megállítani, mert az állam mindig rá van utalva polgá-
rai jó szándékára és beleegyezésére, valamint a közösségért való 
cselekvés hajlandóságára, egyszóval arra, hogy a szabadságnak 
elkötelezzék magukat, amit azonban a politika nem kénysze-
ríthet, nem garantálhat, legfeljebb elősegíthet. A szabadságnak 
való elköteleződés vagy önkéntes, vagy nem létezik.

Ennyiben tehát a demokrácia léte mindig bizonytalan. Egy ál-
lam, amely polgárai szabadságának védelmét állítja középpont-
ba, nem létezhet azok bizalma és a politikai folyamatokban való 
aktív részvétele nélkül, de nem kényszerítheti arra őket, hogy jó 
alattvalókként egy erkölcsi rendet valljanak, és a közjóért kiállja-
nak. Ebben áll az a kockázat, amit az állam a szabadság garan-
ciájáért cserébe vállal, és amit csak akkor tudna megszüntetni, 
ha ezzel együtt saját szabadságon nyugvó alapjait is felszámol-
ná .15 A szabadelvű állam bizonytalanságának ellentéte mindig a 
zsarnokság biztonsága . Böckenförde ezt nem normatív módon 
gondolja el, hanem egyszerűen abból indul ki, hogy az állampol-
gárok államhoz való affirmatív viszonyának nincsenek biztosíté-
kai, senkire sem lehet ráerőltetni a lojalitást, senkit sem lehet arra 
„kényszeríteni, hogy szabad legyen”. A szabadelvű demokrati-
kus rend a társadalom tagjainak személyes szabadságán alapul, 
és az államnak nem lehet más feladata és célja, mint ennek védel-
me. Kétségtelen, hogy egy társadalom tagjainak arra vonatkozó 
hajlandósága, hogy a szabadságon alapuló közös rendjüket meg-
védjék, akkor derül ki, amikor egy demokratikus rend válságba 
kerül, vagy valamilyen autokrata kísértésnek van kitéve. Ha az 
állampolgárok úgy érzik, hogy a szabadságot veszély fenyege-
ti, akkor fokozhatják a demokrácia intézményeinek védelmét, és 
kiállhatnak a szabadságért. Ha ez az elkötelezettség nincs meg, 
akkor még az alkotmányosan és intézményileg legjobban alá-
támasztott demokrácia is összeomolhat, és nem lehetnek azzal 
kapcsolatban illúzióink, hogy ha a közszabadság elvész, akkor 
előbb-utóbb a magánszabadságot is veszély fenyegeti.

14 Uo .
15 Dirsch, Felix: „…lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren 

kann”. Lesarten und Interpretationsprobleme der Böckenförde-Doktrin als 
eines kanonisierten Theorems der deutschen Staatsrechtslehre, Zeitschrift für 
Politik, Vol. 56, 2009/2. 139.
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Keresztények a demokráciában

Végső soron Böckenförde a maga pregnánsan megfogalma-
zott módján azt ajánlja a keresztényeknek, és különösen a ka-
tolikusoknak, hogy mondjanak le fenntartásaikról, és váljanak 
a szabadelvű állam jó polgárává és támaszává. Ne szükséges 
rossznak tekintsék, hanem esélynek, ami mindenki számára elő-
nyöket hozhat. A modern államot el kell oldani vallásos kötött-
ségeitől; állam és egyház, politika és vallás elválasztását fenn kell 
tartani . Böckenförde szerint a vallás instrumentalizálása a politi-
kában szükségszerűen konfliktusokhoz vezet, amelyek már nem 
biztos, hogy megoldhatók a szabadelvű politika keretei között. 
Elismeri ugyan a kereszténység szerepét mint a politikai rendet 
bizonyos esetekben megalapozó konszenzus alapját, de nem 
gondolja, hogy a vallásnak az lenne a feladata, hogy mindezt 
meghatározza . Utal arra, hogy a keresztények képesek erkölcsi 
kereteket teremteni egy szélesebb politikai közösség számára, 
amelyből természetesen ők is profitálnak, de ezt nem lehet köte-
lező érvényűvé tenni a szabadság rovására.16 Böckenförde szán-
dékosan nem a kereszténységen vagy a természetjogon alapuló 
állam eszméjét hirdeti, és nem az államot akarja közelebb vinni a 
kereszténységhez, hanem éppen fordítva, a keresztényeket akar-
ja meggyőzni a szabadelvű demokratikus állam önértékéről.17 
Számára a többségi elv a demokrácia velejárója, és nem hajlandó 
azt teológiai igazságokra való hivatkozással elutasítani . A teo-
lógiai igazságoknak természetesen megvan a maguk helye, de 
ezek nem elégségesek a demokrácia elvetéséhez .

Az egyházak számára a legkézenfekvőbb minden keresztény 
államra vonatkozó hamis vággyal és reménnyel szembenézve az 
állam vallásokkal szembeni semlegességét elismerni, és abban 
nem veszteséget látni . A szekularizáció révén ugyanis az egyház 
is megszabadul az állami paternalizmustól és a politika ránehe-
zedő terhétől, így nem kell beszűkülnie, nem kell vállalhatatlan 
kompromisszumokba belemennie, hitével ellentétes intézkedé-
seket helyeselnie, hanem követheti saját hitelveiből fakadó eti-
káját mindaddig, amíg az a törvényekkel nem ütközik. Ha a mo-
dern társadalomban a keresztény egyházak meg akarnak felelni 
a kor különböző kihívásainak, akkor gyakran fel kell vállalni az 
állammal és politikájával szembeni kritikát vagy a tiltakozást is . 
Aki ezt nem akarja tudomásul venni, az kénytelen azzal szem-
besülni, hogy az egyház az állam egyre jelentéktelenebb díszévé 
válik, és valójában olyasmihez nyújt díszletet, ami hitével alap-
jában véve ellentétes . Állam és egyház összefonódása egy alap-
vetően szekularizált társadalomban végső soron mindkét szférát 
megrontja. Az állam feladata, hogy az egyházak szabad műkö-
dését garantálja, de az egyházaknak tartózkodniuk kell attól, 

16 Böckenförde: Der säkularisierte Staat, i . m .
17 Gosewinkel, i. m. 431.
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hogy a politika eszközévé váljanak, különben hiteltelenséggel és 
társadalmi eljelentéktelenedéssel fizetnek. Ugyanakkor félreérte-
nénk a helyzetet, ha a két szféra elválasztását valamiféle ellensé-
ges viszonyként értelmeznénk . Nincs értelme a kereszténységet 
és a demokráciát, a katolicizmust és a liberalizmust egymás el-
lentétének feltüntetni, vagy egymás ellen kijátszani, ugyanis a 
liberális demokráciának nem a keresztény demokrácia az ellen-
téte, hanem a zsarnokság. A kettő viszonya ma sokkal inkább 
komplementer, mint bármikor korábban: a keresztény vallások 
megfogalmazhatnak erkölcsi normákat a demokrácia számára, 
az állam pedig segítséget nyújthat az egyház küldetésének ke-
resztülvitelében úgy, hogy közben mindkettő tiszteletben tartja 
a másik határait és elveit, illetve a szabadság feltételeit az együtt-
élés egyetlen lehetséges keretének tekinti . Állam és egyház 
együttműködését csak úgy lehet elképzelni, ha az a szabadelvű 
demokratikus rend fenntartására és megerősítésére irányul, kü-
lönben elvész közös rendünk alapja, a szabadság.
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Kocziszky Éva

Mi a fundamentalizmus? –  
avagy a „nyugati lélegzet elfogyása” 

Mi is az a fundamentalizmus? 
Egy vallási alapon működő antimodernista mozgalom? Egyál-
talán vallási jelenség-e a fundamentalizmus, vagy inkább tár-
sadalmi-politikai? Visszatérés a vallások gyökereihez, ősi taní-
tásaihoz? Miközben az Iszlám Állam saját szakrális államát, a 
kalifátust – nagy megkönnyebbülésünkre sikertelenül – vérrel 
építette, miközben a zsidó fundamentalizmus a mai Izraelt Isten 
általa alapított és megszentelt államnak tartja, vagy a magát hívő 
kereszténynek valló Mike Pence Izrael egykori szakrális uralko-
dójához, Dávid királyhoz hasonlítja Trumpot, nyilvánvalónak 
tűnik a szent írásokra való hivatkozás. 

A meghatározások bizonytalansága érthető, mert nyilvánva-
lóan egymással csak igen lazán összefüggő kortárs jelenségek 
egész sorát lehetne e névvel fémjelezni, amelyekben talán csak 
az a közös, hogy abszolutizálnak egyetlen igazságot . Meyer ké-
zikönyvét idézve: 

A fundamentalizmus, mint politikai ideológia és mozgalom egy kí-
sérlet arra, hogy a nyitás és az elbizonytalanodás modern folyamatát 
egészében vagy bizonyos centrális területeken megfordítsa és a követői 
által abszolút bizonyossággal megélt világértelmezést, valamint a belőle 
fakadó életvezetést, etikát mindenki más számára is kötelezővé tegye. A 
fundamentalizmus, mint a modernitás terméke le akarja győzni az el-
bizonytalanodást és a nyitottságot azzal, hogy a lehetséges sokféle értel-
mezési lehetőség közül egyet abszolúttá tesz. (Meyer 2011, 29) 

A nacionalista és egyéb magukat konzervatívnak nevező po-
litikai fundamentalizmusok mellett a monoteista vallásos rend-
szerek mindegyike, a kereszténység, a zsidó vallás és az iszlám 
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egyaránt mutat fundamentalista jegyeket a 21. század forduló-
jára . Jelen írás azonban inkább monologikus vitairat, mintsem 
vadonatúj gondolatokkal büszkélkedő esszé; vita önmagammal 
és szociális, politikai, vallási közegemmel, idézett és nem idézett 
szerzőkkel, s már csak ezért is egy más megközelítést választ: ez-
zel a jelenséggel, amit fundamentalizmusnak tekintenek, a poli-
tikai teológia perspektívájából próbál meg szembesülni, és odáig 
merészkedik, hogy a fundamentalizmus itt vizsgált két formáját 
– a történelem végére és az egyházra vonatkozót – végső soron a 
modern kori ateizmus jellegzetességének nevezze . 

A politikai teológia legismertebb 20. századi képviselője, Carl 
Schmitt szerint „a modern államelmélet minden jellemző fogal-
ma szekularizált teológiai fogalom”. (Schmitt 1992, 19)1 A két 
gondolkodási forma ugyanis, a teológiai és a politikai, egymás-
sal eredendően rokon. Rokonságuk pusztán formálisan, az egy 
Istenbe vetett hit nélkül is fennáll. Eszerint az egyszemélyi, isteni 
tekintéllyel rendelkező, monarchisztikus vezető pontosan leké-
pezi az isteni egyeduralmat, azaz az egyeduralom a monoteista 
vallások egyenes vagy éppen szükségszerű politikai következ-
ménye lenne. Ősmintája az a Constantinus császár, aki úgymond 
uralkodóként egyszersmind apostollá is vált, hiszen megnyitotta 
az ajtót a kereszténység világméretű elterjedése előtt. Követke-
zésképpen az erős egyszemélyi vezető által betöltött uralmi for-
ma Schmitt szerint a 20. – mi hozzá tehetnénk: vagy a 21.– szá-
zadban is pontosan folytatná a totalitárius állam formájában a 
bibliai hagyományt, az ótestamentumi királyság és a keresztény 
szent királyság eszméjét .

A múlt század húszas és harmincas éveitől kezdve számos 
filozófus tanult Schmitt-től, Lukács György mellett például Wal-
ter Benjamin, akinek egyik 1930-ban Schmittnek írt levele épp-
úgy kritikával vegyes csodálatról árulkodik, mint Jacob Taubes, 
Hans Blumenberg vagy Giorgio Agamben viszonyulása ehhez a 
monstruózus „keresztény”-hez.2 Ezzel szemben Benjamin egyik 
töredéke, az úgynevezett Politikai-teológiai fragmentum ugyan át-
veszi a politikai teológia nyelvezetét, mivel Benjamin maga is 
messianisztikus eszkatológiában gondolkodott, de ugyanakkor 
– tudottan vagy nem tudottan Ágoston nyomdokán haladva – 
erőteljesen kétségbe vonja a szent és a profán, a szellemi és a 
materiális történelem analógiáját:

Csak maga Messiás teljesít be minden történelmi folyamatot, még-
pedig abban az értelemben, hogy csak ő az, aki beváltja, beteljesíti, meg-
teremti a történés vonatkozását a messiásira. Ezért nem akarhatnak 
maguktól valami messiásira vonatkozni a történelmi dolgok. Az Isten 
Országa ezért nem telosza a történelmi dünamisznak, ezért nem lehet 

1 Schmitt elméletének értelmezési problémáiba jelen keretek között nem lehet 
elmélyedni. Lásd ehhez többek közt Tallár Ferenc hivatkozott tanulmányát. 
(Tallár 2003)

2 Ismeretes, hogy Carl Schmitt magát hívő katolikus gondolkodónak tartotta. 
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célul kitűzni. Történelmileg tekintve nem cél, hanem befejezés. A profán 
világ rendjét ezért nem lehet az Isten Országának gondolatára alapoz-
ni, ezért hogy a teokráciának nincs politikai értelme, hanem csak vallási 
értelme van. (Benjamin 1980, 977)

A rendkívül sűrű passzus először is érinti a zsidó-keresztény 
eszkatologikus történetfelfogás alapkérdését, hogy ti . a Messiás, 
illetve Jézus Krisztus országlása, vagyis az, amit Isten országá-
nak szokás nevezni, vajon a célja-e a történelemnek, amely felé 
az halad, és amiben eszerint így szüntelenül inherensen is mun-
kálkodik, vagy pedig, a történelemnek mintegy véget vetve, an-
nak a bevégzője? Benjamin nem tagadja a messiásit a történe-
lemben, pusztán azt állítja, hogy a profán történelemnek ez az 
eszkatologikus vonatkozása nem közvetlen és nem is értelmez-
hető, hanem majd egyedül a Messiás maga az, „aki beváltja, be-
teljesíti, megteremti a történés vonatkozását a messiásira” . Tehát 
majd egyedül a történelem abszolút végpontja felől, a végetvetés 
aktusával lesz nyilvánvaló ez a vonatkozás . A keresztény teoló-
giában, a páli levelek felől úgy is olvashatnánk Benjamin passzu-
sát, hogy a civilizált emberiség történetében van egy cezúra . Míg 
az ótestamentumi idők történelme lineáris, a krisztusi végpont 
felé halad, s amelyet egyes keresztény gondolkodók, például Jo-
hann Georg Hamann Istennek a történelemben megmutatkozó 
írásának is tartottak, addig ez az új időszámítással radikálisan 
megváltozik. Jézus Krisztus ugyanis, aki az „idők alkonyán” 
jelent meg, a halálával és feltámadásával mindent beteljesített, 
minden próféciát, sőt minden egyes életsorsot is. Ettől kezdve 
a történelem transzcendens vonatkozása mintha fel lenne füg-
gesztve, mintha az eltelt kétezer év csak a vég, az eszkhaton 
feltartóztatása, illetve pontosabban a „visszatartása” lenne; az 
egyik végpont Krisztus mindent beteljesítő áldozata és a fel-
függesztett vonatkozású, sőt sokak szerint magára maradt földi 
történelmet végleg lezáró újraeljövetele között. A „visszatartás” 
kifejezés a 2Tessz 6–7-ből származik, mely szerint a történelem 
végleges végét, Jézus Krisztus dicsőséges újraeljövetelét vala-
mi visszatartja, talán a „Római Birodalom” vagy az „egyház”, 
vagy valami más. Vagyis az időszámításunktól újradatált törté-
nelem voltaképpen visszaszámlálás pusztán, az ótestamentumi 
nagy birodalmak történetével ellentétben pusztán a feltartóztatás 
története? Benjamin zsidó messiási hivatkozása is egy egészen 
más időt tekint messiási időnek, mint amit egyébként történeti 
időnek szokás gondolni. Egy másik fragmentuma a végidők le-
rövidítésével (Mt 24,22) rokon módon beszél a messiási idő rob-
banással teli abbreviatúrájáról, amit akár egyetlen „most”-nak is 
lehet nevezni: 

A homo sapiens nyomorúságos ötvenezer éve – mondta nemrégiben 
egy biológus – a szerves élet történetéhez képest csupán annyi, mint 
az utolsó két másodperc egy huszonnégy órás nap végén. A civilizált 



emberiség története pedig, ezzel a mértékkel mérve, csupán az utolsó 
óra utolsó másodpercének egyötödét teszi ki.” A Most, amely – mint a 
messiási idő modellje – egy roppant abbreviatúrában összefoglalja az 
emberiség történetét, hajszálpontosan megegyezik azzal az alakkal, ami-
lyennek az univerzumban jelenik meg az emberiség története. (Benja-
min 1980, 973)

A messiásinak nevezett idő kozmikus perspektívából tekint-
ve egy pillanat, a kozmosz egészét magában foglaló messiá-
si „MOST”, mely egy robbanással teli jelenben magába sűríti az 
elmúlt kétezer év értelmét és lényegét. Ezt a messiási időt Ben-
jamin és az alább idézendő Giorgio Agamben a lineáris történe-
ti idő, az emberiség „fejlődéstörténete”, sőt a profán történelmet 
szakralizáló „üdvtörténet” koncepcióival vitatkozva, ezek ellené-
ben definiálta. Egyben azt is állították, hogy a történelem „telosz”-
ként vagy „vég”-ként történő értelmezése nem választható el attól, 
hogy – Carl Schmitt-tel szólva – vajon leképezik-e a földi hatalmi 
rendszerek a mennyeit? Ha ugyanis leképezik a profán uralkodási 
formák a szellemit, akkor azok mintegy előkészítik vagy netán be 
is teljesítik, sőt akár már be is teljesítették az Isten országára vo-
natkozó mennyei tervet . Ha pedig nemleges a válaszunk, akkor a 
profán történelem elválik a szakrálistól, nincs közöttük közvetlen 
kapcsolat, és csak a Messiás, illetve Jézus Krisztus országlásával 
teljesül be az emberi történelem, amennyiben az isteni uralom an-
nak véget vet . Benjamin állásfoglalása ebben a kérdésben egyértel-
mű: „A profán világ rendjét ezért nem lehet az Isten Országának 
gondolatára alapozni, ezért hogy a theokráciának nincs politikai 
értelme, hanem csak vallási értelme van .”

Az egyébként Benjamin által is nagyra tartott Schmitt jobb- és 
baloldali politikai népszerűsége véleményem szerint azzal is ma-
gyarázható, hogy az általa használt teológiai fogalmakat puszta, 
mondhatni semleges nyelvként használta, vagyis még azt sem 
lehetne mondani, hogy szekularizált hatalomról beszélt volna,3 
hanem sokkal inkább a hatalom természetéről. Más értelmezé-
sek szerint a szekularizációt igenelte volna mint a hatalom legi-
timációjának eszközét, amivel én vitába szállnék, hiszen, mint 
alább kifejtem, sem az Ószövetség, sem az Újszövetség nem le-
gitimálja a világi hatalmat. Kizárólag ebben a „korrupt”, azaz az 
emberi uralom által mímelt szakralitás értelmében támasztja alá 
Schmittet az Ószövetség néhány fontos, az uralmi formákra vo-
natkozó passzusa . A kapcsolat tehát nem metaforikus, nem ana-
lógiás, hanem a negatívba fordítással, a szubverzióval, illetve a 
megfordított utánzattal írható le.

Sámuel könyve szerint maga Izrael az, aki nem kíván élni az-
zal az ajánlattal, hogy egyedül a mindenható Isten uralkodjon 
felette: áhítozik a világi hatalom közbeiktatására, a királyságra, 

3 Például Bluemberg nyomdokán Tallár is ezen az állásponton van. (Tallár 
2003)
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amelynek Isten igéje szerint is a hamis uralmi rendszerek fellé-
pése lesz a következménye. A nép királyt kívánó óhaja felett bán-
kódó Sámuelnek ezt válaszolja Isten: „Fogadd meg e nép szavát 
mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, 
hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjak felettük.” (1Sám 
8,7) A monarchiával kapcsolatban érdemes még felfigyelni a Jób 
könyvének egy versére: többszáz évvel az első részleges – mert, 
mint ismeretes, rabszolgatartó – demokrácia megszületése előtt 
az Írás leszögezi a társadalmi egyenlőtlenségekről és az abból 
következő uralmi viszonyokról: Isten „a gazdagot a szegénynek 
fölibe nem helyezteti, mert mindnyájan az ő kezének munkája”. 
(Jób 34,19) Egy kiélezett történeti helyzetben, a hitleri fasizmus 
idején írta Thomas Mann a József-tetralógiáját, amelynek első fe-
lében a nem hívő író meg kell hogy indokolja, miért is hagyta 
ott Ábrahám Ur-Kaszdim városát? Mann arra a megoldásra jut, 
hogy Ábrahám nem volt hajlandó kevesebbnek szolgálni, mint 
az egy élő Istennek, az Úrnak. A legmagasabbat, a leghatalma-
sabbat kívánta szolgálni és nem kérészéletű önkényurakat. A 
manni regény és az ószövetségi elbeszélés érintkezik egymással 
abból a szempontból, hogy a Biblia szerint Ábrahámnak ki kel-
lett jönnie az akkori világ legcivilizáltabb birodalmának való alá-
vetettségből, Babilonból, és egy új földön, a korabeli birodalmi 
uralkodási rendszerektől szabadon vált Isten barátjává. Mózes 
II. könyve Izrael fiainak néppé válását elbeszélve tekinti előfel-
tételnek az egyiptomi szolgaságból való kijövetelt: Isten kihozza 
Izrael fiait a fáraók hatalmaskodó uralma alól, hogy ez a nép a 
neki adott új hazában csak neki szolgáljon. Az egyiptomi fogság-
ból kiszabadult, saját földjén letelepedett nép azonban mégsem 
fogja fel azt a szabadságot, amelyet Isten neki szánt . Hasonló ér-
telemben kell figyelmeztetnie az apostolnak is a szolgákat és az 
urakat egyaránt, miután azt tanácsolja nekik, hogy a rabszolga 
státuszát tekintve maradjon rabszolga, az úr pedig úr, de mind-
egyik tartsa szem előtt: „Áron vétettetek meg, ne legyetek embe-
reknek szolgái.” (1Kor 7, 23)

A szolgaságból kiszabadult izraeliek tanúi voltak annak is, 
hogyan ítélte meg Isten már az ókori keleti theokráciákat is: a 
tíz csapással a magát az istenekkel egyenlőnek tekintő fáraót tíz 
egyiptomi istenével együtt. Másik például állhatott előttük a ba-
biloni fogság idején Nabukodonozor, aki a Dániel könyve szerint 
az önistenítés miatt levettetett a trónjáéról és ember alatti sorsra 
jutott: baromként legelni kényszerült. Végezetül ennek a hamis, 
istenellenes messianizmusnak a végső felvonása azután a bibliai 
kor Izraelének életében az esemény, amikor Jézus Krisztus álta-
luk képzelt politikai küldetésében csalódva azt kiabálja a tömeg, 
hogy nekik nem mennyei királyuk van, hanem evilági császáruk . 
(Jn 19,15) Talán erre a tudósításra is vonatkoztatta Chesterton a 
maga szarkasztikus mondását, mely szerint „Mihelyt kiiktatjuk 
Istent, a kormányzat válik Istenné”. Ezzel egyszersmind azt is 
állítja, hogy voltaképpen a tudatosan vagy vallási köntösbe bur-
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kolt ateizmus világának, vagyis a hittől elszakadtnak az ideoló-
giájával jól harmonizál a profán uralmi formák szakralizálása. Ez 
valamiféle valláspótlék; valami olyasmi, ami egykor a bálvány-
imádás nevet viselte . Hogy egy ótestamentumi példát említsek: 
Nabukodonozor állóképét, amelyet „istenként” kellett tisztelni, 
más istenek mellett. (Dán 3, 1-5) Míg azonban a bálványimá-
dás lényege szerint politeista – létezik számára „isten” és van-
nak az Aserák, Bálok és még mennyi minden –, ámde ennek a 
jelenségnek a jelenkori fundamentalizmus szemszögéből „átkos 
posztmodern” lenne a neve . A magát kereszténynek, zsidónak 
és muszlimnak tartó evilági fundamentalizmus közös sajátsága 
azonban a könyörtelen monoteizmus: egyetlen uralom létezik 
számára, egyetlen földi „isten”, aki persze az égivel lenne azo-
nos, legyen a neve „nemzet”, „király” vagy „egyház”, és min-
denki és minden kiirtandó vagy legalábbis kiiktatandó, aki/ami 
azt nem imádja . 

Ezzel szemben nemcsak az Ótestamentumtól, de az Újtesta-
mentumtól is idegen a különböző szinten álló hatalmi szférák 
közvetlen összekapcsolása vagy összemosása. Az Újtestamen-
tum két kifejezést használ a világra: a kozmoszt, amely a rendezett 
világegyetemet jelenti, magát a teremtett világot, melyre Isten azt 
mondta, hogy jó; és az aiónt, mely inkább világkorszakot jelent, 
azaz a világ azon korszakát, melyben élünk. Ebben az értelemben 
az aión mint világ a bűnbeesett világot jelenti, annak mindenkori 
állapotát. A „világ” e kettős jelentése egyfelől világos, de mégis 
gyakran zavarba ejt: kijelenti, hogy a jelenlegi aiónban éppúgy 
nem lehet berendezkedni, mint ahogy a korábbiakban sem, és 
ebben nincs és nem is lehetséges változás; hogy nincs folytonos-
ság, egymásba fejlődés az Istentől elfordult világ és a tökéletes 
teremtés között. Paradox módon Carl Schmitt találó szavait idéz-
ve, a keresztény aión nem más, mint „egyetlen hosszú várako-
zás” Krisztus első és második eljövetele között.4 Következéskép-
pen a keresztény élet a maga hétköznapi társadalmi és politikai 
dimenziójában szükségképpen paradox, antinomikus marad. 
Mi lehet ellentmondásosabb, paradoxabb annál, mint a világban 
élni, de nem tartozni hozzá? Izgalmas olvasmány lenne ma, ha 
megpróbálnánk végigkövetni a keresztény egyházi gondolko-
dástörténetben a világi és a mennyei uralkodási formák megfe-
leltetésére vonatkozó pro és kontra érveket . Jelen írásban csak 
arra van mód, hogy Nazianci Gergelyt idézzük, aki szkeptikusan 
viszonyult a mennyei és a földi kormányzás között vonható bár-
milyen párhuzamot illetően. Gergely szerint a monarchisztikus 
államformát azért nem lehet Isten uralkodása földi képének te-
kinteni, mert Isten voltaképpen sosem egyeduralkodó, sosem 
egyszemélyi uralkodó tekintély . Miért nem? Már csak azért sem, 
mert Isten nem egy, hanem három személyből áll, három isteni 
4 Paradox, ellentmondásos ez a kitétel, mert ezt az eszkhatológiai meglátást 

is sajátosan használja, ebből az ún. „rendkívüli állapot” politikai teológiáját 
alkotja meg. (Tallár 2003, 83 skk.)
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személynek a teljes harmóniájában, egyetértésében fogalmazha-
tó meg az ő lényege. És ennek a három személy között megmu-
tatkozó teljes mennyei harmóniának Gergely szerint nincs földi 
képmása, nem feleltethető meg neki semmilyen földi hatalom-
gyakorlás. Ezért az egyeduralom maga, kiváltképpen a lakott vi-
lágra kiterjedő birodalmi méreteket öltő uralom szükségképpen 
antikrisztusi – érveltek már Gergely előtt is olyan egyházatyák 
mint Tyconius vagy egyiptomi Remete Antal .

Ha a világi hatalom csak legális lehet, de sosem lehet egyben 
legitim, fölmerül a lehetősége annak, hogy egy „szellemi” hata-
lomgyakorlás, azaz az egyház szolgáltassa a legitimációt, ami-
képpen ez sok évszázados gyakorlatként működött Európában 
is . Hogy miért tekinthetik politikai gondolkodók és teológusok 
is ezt a kölcsönös egymásrautaltságot és szövetségi hatalommeg-
osztást fundamentalizmusnak, erre a továbbiakban csak egyet-
len egyházértelmezést idézek fel, a Giorgio Agambenét. Fonálul 
a filozófus azon munkáit választom, amelyek sokat köszönhet-
nek Walter Benjamin történetfilozófiai írásainak, és a szellemi 
és a politikai hatalmi formáknak az európai kultúrában koráb-
ban megmutatkozó konstitutív jelentőségű szétválasztására, s 
éppen a komplementer ellentétességükben rejlő termékeny fe-
szültségére hívják fel a figyelmet. A szellemi hatalom autoritas, 
azaz tekintély, a politikai hatalom pedig potestas, azaz erővel, sőt 
erőszakkal rendelkező hatalom. Míg a szellemi hatalomgyakor-
lás az igazságosságra épül, amiképpen Istent is az Ószövetség 
az „Igazságosság Napjának” nevezi, s ez az igazságosság legi-
timálja a hatalmát, addig a mindenkori történelmi hatalomgya-
korlásnak a jogra kell épülnie, azaz az lényegét tekintve legalista . 
Jacob Taubest idézve: a politikai hatalom csak legális lehet, de 
sosem lehet legitim . A vallások, amire a religio szó maga félreért-
hető jelentéseivel is utal („összeköt” vagy „újraolvas”), sokszor 
elhamarkodottan csak a szó egyik jelentésével operálnak és fun-
damentalista módon kötik össze a mennyet a földi dimenzióval, 
ahelyett hogy „újraolvasnák” ezt a kapcsolatot. A spirituális és a 
világi hatalom összemosásával konstruálódnak mai ideológiák 
a modern szakrális királyságról, a kalifátus felélesztéséről, vagy 
az egyeduralom más teokratikus változatairól, amelynek követ-
kezménye a kormányzat istenítése Isten helyett, mely ideológiák 
a kegyesség látszatát keltik, valójában azonban Isten elvétésé-
ből származnak. Nem mondja ki expressis verbis, de a pápaság 
intézményére is vonatkozik, amennyiben egyeduralmi, ameny-
nyiben csalhatatlan (tökéletesen igaz), és amennyiben magát a 
mennyei mintájával azonosnak tekinti . Több theológus, többek 
között például Ivan Illich, állította, hogy az Egyház azzal, hogy 
egy tökéletes társadalom institucionális hazugságát teremtette 
meg, a modern állam ideológiai mintájává is vált, amely azt ha-
zudja magáról, hogy maradéktalanul gondoskodik a polgárairól . 

Agamben, aki nemcsak Martin Heidegger tanítványaként 
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kezdte, hanem Pasolini Máté evangéliumában Fülöp apostol sze-
repét is eljátszotta, amelytől, saját vallomása szerint, máig sem 
tudott szabadulni, értelmezésemben fundamentalizmus-kriti-
kának tekinthető esszéjében egy 4. századi afrikai teológus, az 
ellentmondásosan hol katolikusnak, hol donatistának tekintett 
Tyconius írásaihoz nyúl vissza. Az ő nevéhez fűződik az egy-
háztörténetben először egy mennyei, „láthatatlan” egyház felté-
telezése is a földi intézményen kívül. Tyconius szerint „Krisz-
tus és az Egyház értelmezése nem alapulhat az egyház látható 
megnyilvánulásain”, „s hogy a látható egyház kultusza éppúgy 
szólhat Krisztusnak, mint a Sátánnak, attól függően, hogy mi-
lyen szellemben végzik” .5 A Reguláiban ugyanis Tyconius arról 
értekezik, hogy az egyház, mint a Krisztus teste ugyan egy, de a 
történelem folyamán egészen az Antikrisztus fellépéséig két ol-
dala van, egy bal oldali bűnös, istentelen, és egy jobb oldali, ke-
gyelem alatt álló. Az egyházatya maga azzal érvelt, hogy Sára és 
Hágár gyermeke, azaz Izsák és Ismaél is együtt cseperedett fel, 
amiképpen a búza is együtt növekszik a bevetett földön a gazzal, 
s majd csak aratáskor választatik szét .6 Tyconius az emberi erő-
ből kezdeményezett szétválasztás lehetetlenségét azzal példáz-
za, hogy míg Ismaelt végül ki lehetett űzni a pusztába, addig 
Izsák és Ézsau már ikrek voltak, nem egy szabados és szolgáló 
gyermekei, és amikor a Zsidó levél azt mondja, hogy az egyiket 
Isten szerette, a másikat az istentelensége miatt pedig gyűlölte, 
nem szabad elfeledkezni arról, hogy Jákób részben Ézsau is volt: 
atyja Ézsauként áldotta meg. A különbség pusztán annyi, hogy 
Ézsau viszont részben sem volt Jákób. (Tyconius, 44). Tyconius 
ezen fejtegetéseit Ágoston is tovább értelmezte, szerinte is csak 
az utolsó idők legvégén fogják elhagyni az Egyházat azok, akik 
nem tartoznak a Krisztushoz. 

Tyconiusnak és Ágostonnak ezt a fejtegetését kommentálta 
azután Joseph Ratzinger is egyik igen korai patrisztikai tanul-
mányában (Ratzinger 1956) úgy, hogy „ebből az következik, 
hogy az Antikrisztus az egyházhoz tartozik, benne és vele együtt 
növekszik, egészen a nagy discessióig, ami a végső revelációt 
bevezeti”. (Agamben, 16)7 Benedeknek e korai állásfoglalását 
Agambennek A gonosz titkáról 2013-ban megjelent írásából idé-
zem, melyben XVI. Benedek pápa lemondásának állít emléket. A 
történetet Agamben úgy értelmezi, hogy Ratzingernek ez a tette 
nemcsak egyedülálló, de rendkívül bátor lépés is volt, s abból az 
immár testközeli szellemi megrázkódtatásból következett, ame-
lyet a fent idézett szavai kifejezésre juttatnak: az egyház jobb és 

5 Ezt a passzust Ratzinger alább idézendő munkájából vettem át. (Fabiny 2001, 
84)

6 Tyconius egyházértelmezése körül ma is vita folyik, ld. Ehhez a Fabiny Tibor 
és Szita Szilvia által kiadott Tyconius-tanulmányokat. 

7 Ratzinger tanulmányát a magyar Tyconius-tanulmányok kötet is közli. Az 
idézett hely: Fabiny, 82.
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bal oldalának nagy szétválasztása ugyan mindenki számára csak 
az idők legvégén lesz látható, azonban mégsem pusztán csak 
egy eljövendő esemény, hanem minden keresztény életében, és 
persze elsőként egy pápa életében is a megkerülhetetlen döntés, 
amelyet Agamben értelmezése szerint XVI. Benedek meg is tett. 

Agamben Tyconius írásmagyarázatát továbbfűzi még Dosz-
tojevszkijjel is, aki A Karamazov testvérekben a Nagy Inkvizítorral 
folytatott beszélgetés során még azt az egyházkritikai gondola-
tot is megkockáztatja, hogy a látható, institucionalizált egyház 
– vagy annak egy része – maga is a Krisztus újraeljövetelének 
feltartóztatója lenne: nemhogy nem várja a vőlegényt, de a go-
nosz szőlőművesekhez hasonlóan (Mt 21,33–39) meg is kívánja 
hiúsítani a parusiát. Az eszkatológiának a denominációtól füg-
getlenül megmutatkozó szinte teljes visszaszorulása az elmúlt 
fél évszázadban igazolja a dosztojevszkiji éleslátást, miközben a 
teológiát is áthatotta számos 20. századi világi – sőt politikai – 
megváltástan, s ezzel együtt a kereszténység egy szekularizált 
oikonomiára – az isteni gondviselésnek a világban való munkál-
kodásának tanára – szűkült le. A fundamentalizmusok társadal-
mi, technikai és világpolitikai megváltástanainak világméretű 
elterjedésével az az érzésünk, hogy a mai időre vonatkozik a páli 
levelek teológiájának ama figyelmeztetése, amelyet Taubes így 
foglalt össze: a világi és a szellemi hatalom közötti szétválasztás 
abszolút szükségszerűség, s ha ez egyszer csődöt mond, akkor 
„elfogy a nyugati lélegzetünk”. (Taubes 2003, 139; Tallár 2003, 
85) Az egyházban is éppúgy működő Gonosz valóságán töpren-
gő Agamben a jelent ezért egy nagy dráma, egy misztériumjáték 
olyan felvonásának látja, amelyben politikailag, erkölcsileg és 
szellemileg is fel van adva a lecke mindenkinek:

Ebben a történeti drámában egybeesik az eszkhaton – az utolsó 
ítélet – a jelenidővel, azaz a páli „most”-tal,8 amelyben tehát apokalip-
tikusan lelepleződik az egyház testének két oldala éppúgy, mint minden 
más profán intézménynek. Ez a „most” mindenkit arra szólít fel, hogy 
ebben a folyamatosan játszódó drámában feltétel nélkül és határozottan 
elfoglalja a maga választotta helyet. (Agamben 2013, 59) 
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De hiszen ott ül a második sor szélén és 
mosolyog, gondoltam magamban, amikor 
felolvastam a halálodról szóló verseket, 
elsírtam magamat, és a szégyentől elvörösödtem. 

Ráadásul többen sírtak a színházteremben . 
De hiszen ott ülsz, mosolyogsz és nemet intesz, 
győzködtem magamat. Harmincöt éves 
vagy újra, rázod a fejedet, hogy tévedek:
 
nincs is halál . Menjek csak vissza a kórterembe, 
folytatod, nézzem meg az ágyadat: üres.
Ha te is elhiszed, hogy meghaltam, halott 
vagyok valóban – teszed hozzá .

Pannonhalma, 2018. augusztus

Takács Zsuzsa

Felolvasás
T. J. emlékére
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Nem szeretem az ismeretlen feladókat a borítékok bal 
felső sarkában A te idegen nevedet sem szerettem akkor 
ott A Pannonhalmi Apátságot messziről láttam A látvány
az autópályán balra pillantva csak valami isteni nagy gyerek 
forróságban szétomló homokvára Másnaposan égő aggyal és 
égő gyomorral léptem be a cellácskádba ahová meghívtál
miután hosszú részemről már-már ízléstelen kéretőzés után végre 
kötélnek álltam és elhajtottam oda föl a hegy tetejére a tartományba
Mit akarhat tőlem egy pap egy szent ember bizonyára tudós is
tőlem a körút horda elszabadult farkasától aki a káromkodást vélte 
akkor még anyanyelvének s a hajnali részegségben nem  
             látomásokkal
vívódott az égen hanem árkokba zuhant és aludt ott reggelig
Akinek a hírétől csak az élete volt rosszabb és ellenszenvekre  
                  okokat 
adóbb Aki már akkor harcolt az Istennel akivel szemben akkor is 
alul maradt azóta is háttal s nem csak egyetlen értelemben Hogy 
míg ez nyomja idelenn a magánháborúját ő alszik s hortyog békén 
odafönn Nem pap inkább korához illő méltósággal öltözött 
idősebb férfi jött elém az asztala mögül fürgén Arcán élő sebekkel 
akár stigmákkal de lehet ezek már csak később lettek s kerültek az 
arcára De voltak Mindent olvastam magától azt is amit még meg sem 
írt így fogadott és az ablakon túl sirályok szálldostak és azon  
                       tűnődtem 
hogy kerülnek ide a sirályok a nagy síkság fölött trónoló vár fölé
Nem emlékszem miről beszélgettünk mert az első mondatod után
megnyílt a szívem és nyitva maradt még sok időre és sokáig
néha meg is állt Így védtelené váltam a világgal szemben és 
szégyelltem ezt Hívtál magadhoz térjek vissza hozzátok cellácskát 
ajánlottál hol boldog magányos lehetek meditálhatok írhatok  
                       kedvemre 
borozhatok esténként az atyákkal és barátokkal kikkel  
                meghányjuk-vetjük 
a világ bajait-jajait Meg a verseket is kihányhatom magamból Ez az 
amit nem kellett volna Ettől nagyon megijedtem Hogy jövök én ahhoz 
vagy hozzátok közétek bölcs és könyvtárban elhervadó sápadt  
                       testvéreim 
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Zalán Tibor

Tűnődés elmaradt találkozásokról
Söveges Dávidnak



Butának éreztem magam s féltem ez kiderül Mit kereshetek  
                       közöttetek 
korán elhíresült hamar kiégő szamárkóró Látod már elmennék és  
                           leülnék 
közétek Dávid atya nyomatnám ha bírnám a romantikus retorikát  
                           borok 
derengésébe tündöklő gondolatok közé Kellően kifáradtam ahhoz  
                           hogy 
okos akarjak lenni akárkihez észben vagy invencióban méltó  
                      Hallgatnálak 
bennetet a messzi szőlőskertek fölhallatszó zsoltárainak zaján  
                       ellebegve 
míg ujjaim között mint rózsafüzért morzsolgatnám hátralévő  
                       napjaimat
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Neked loptam ezt a nevet,
de nem hiányozhat másnak,
most szétterítem köréd,
és száraz betűi eláznak. 
Meredek sziklák
az öntudat ormai .
A szintek közti váltást
végtagokban mérik .
Vállad apámé, 
csípőd elhagyott fészek,
hátad közepén 
az én csigolyám mozog .
A bőr a gerinc vonalán
kétoldalt felhasad, 
és csordogál a zajban 
fakított anyag.
Átölellek, gézzel kötözöm
hozzád mellkasom,
e rajzást így fojtom el,
de szivárog, körbeér a harag .
Hazugságainkból tör-
hetetlen gömböt formáz .
Külszínén ezernyi arc,
ahogy illik, épp úgy fordul .
Mi kint törik, porlik, fúj,
az határoz róla, 
idebent mit érzünk. 
A múlatlan nem 
rémít, ami változik,
csak annak számít a jelen,
hogy mitől hamvad a nyelv,
ki átlát a buborékon,
majd attól kérdezem.
Közös mellkas
és szív, egyként 

Áfra János

Akrobetrolon
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használt fejben
kétféle gondolat .
Könyörögnék, nézz rám,
de már nincs hová 
visszafordulj . Az tisztít meg, 
mi előttünk pusztul.
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1.

A háborúban annyian harcolnak,
hogy nem jut Örökkévaló
bárkit is megmenteni .
Elenyészik seregnyi halandó és félisten,
megalkotja, miként mértani ábrát,
a véletlen a katalógusát .

A sors egyszerre sújt gyermekre és atyára,
nincs élet, amely ne lehetne feláldozható .
Áldozat, amelyet a végzet ne fogadna el .
A nem enyésző lepelbe a Tróját segítő Apollón
Szarpédónt burkolja, s úgy adja át
a halálnak és az álomnak, vigyék haza,
Lükié távoli mezejére, mint oltárra ajándékot.

Miféle az a magasságbeli, akinek utódát
kell kiterítve látni, halhatatlannak a meghalót?

Néhány sor az eposzban, és Patroklosz kimúlik.
Számára nem jut társtalan öröklét,
a hamvát barátja hamvával keverik el,
mint epitáfium disztichonjaiban a szavakat.

2.

Arról, mi az, amit nem ír meg, nem tudhatunk,
titoktartóak az istenek, s nem így juttatják neki
a halhatatlanságát . A könyvtekercs begöngyölve,
belül hófehér, jut számára saját hóesés.
Hogy ifjú, komoly,
halálában sem roncsolja testét a bomlás .
Így más-más korból és néptől érkeznek
számára javak s részesül egyszerre trák szemöldökből,
izmos, fríg alkarból, amelyen csörög a perec,
etruszk, emelt csípőből és római sasorrból,

118 versek 

Géczi János

1973



kemény, perzsa vádliból .
Úgy válik eszmévé, hogy kiméra formázódik belőle,
ami az egyik nyelvből látva bikafej,
a másikból nézve császár-profil.
Túl a néhány írásjegyen, amelyek összeállnak a nevévé,
mi az, ami leginkább megőrzi őt, annak keresem
bizonyítékait .
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A csüngő végzet,
a rímmel a hajnali ének,
amely ragyogást ad a körtének,
a történet végeként éretten loccsan a földre.

Tapintatom szertefoszlik,
nem vigyázok többé rád, 
ahogyan szokásom eszmére, tárgyra .
Kontúrod feladom,
mint mikor fatörzsből a szúrágta lukon át 
ürülékként távozik a fa lelke.

Nézed, volt társam, mi tegnap még ép és tökéletes,
pép lett, szaga van, testnek senki sem nevezné.
Ez az a szétmállott szöveg, amelynek révén
nem csupán rálátunk önmagunkra,
de megértjük azt is,
amint felépül az értelme a néhány mondatnak,
amelyek miatt érdemes volt együtt élnünk, ha nélkülük is.

1978
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Ne felejtsd el, én ott leszek,
képeslapként,
amit Krétáról küldenek.
A félrekapcsolt telefonhívásban .
A cipőben, amit az ajtó előtt
húz le a gyerek, zajt ne csapjon,
s a férjeddel megébredjetek .
Így élünk Közép-Európában,
így, felemásan . A pír ruhájában,
hol a csörgő üvegkabátban,
de mindig átvilágítva és kádban .
Miként röntgensugár alatt 
az odavonszolt bálna .

Minden idődben veled,
az éveidben ott neszezek, 
pillanatok, napok, hetek, 
amelyek feleslegesek,
olykor hiányzom, de teljesen
bennük, benned legbelül,
és szüntelenül
megnevezetlenül.
Így éljük az életed,
gyorsított filmként pergek le veled, 
és igen, akkor is ott leszek,
testedet ha rögök borítják, 
s engem hantolnak el veled .

A világtengereket bejárja
ugyan, de nem énekel soha a bálna!

1979
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Thomka Beáta

Bodor Ádám imaginárius térképe

Bodor Ádám: Sehol

„Régóta élhet itt a végeken.”
„Ez a világ közepe, Weisz Gizella.”

(Bodor Ádám: A részleg)

A 20–21. századi magyar próza do-
yenjének 2019-ben jelent meg Sehol című novelláskötete. Fontos 
kötetcím, mert a maga módján rejtélyes választ ad a Bodor-kri-
tikák visszatérő kérdésére, hol játszódnak történetei, milyen tá-
jak, vidékek, terepek, telepek az események helyszínei . Valódiak 
vagy képzeltek-e e terek, a Kárpátokban járunk vagy nincs olyan 
térkép, amelyik jelölné e helyeket? Sorolhatjuk a többi ismétlődő 
kritikai felvetést (mi a szerző célja a furcsa névadással, történel-
mileg meghatározott elnyomó rendszert idéznek-e elbeszélései, 
kötődik-e Erdélyhez, Romániához). A megfontoltan építkező 
életmű minden darabja, az elbeszélések, tárcák, regényszerű cik-
lusok egyetlen nagy egység szerves részei. Minden kötetből rá-
látás nyílik arra a fiktív univerzumra, ami az idén a Sehol szöve-
geivel teljesedett ki – pontosan öt évtizeddel Bodor Ádám (1936) 
első könyvének (A tanú, Bukarest, 1969) megjelenése után. 

Az ő könyvcímére emlékeztető fogalmakra figyeltem fel a ki-
vándorlás és a soha meg nem érkezés tapasztalatát elbeszélő bos-
nyák szerzőknél is (Aleksandar Hemon: Nowhere Man,1 Chicago, 
2002, Bekim Sejranović: Nigdje, niotkuda, Belgrád, 2008). A hősök 
„sehol, sehonnan”, sehova nem mutató útirányai, a határozatlan-
ságot sugalló, tagadó formájú helyhatározók, a sehonnaniság, a 
sehova sem tartozás élményének jelei. Mindhárom műcím köz-
ponti mozzanatot emel ki, és életérzést, közérzetet kifejező több-
letjelentéseket hordoz . Bodor még egy vonatkozással látja el a 
fogalmat: „A kötet hét novellájából a két lektűrszerű írás kivé-
telével ötnek a helyszíne azonosíthatatlan, ezek csak az én kép-
1 A szerb fordításban megmaradt az eredeti angol cím, a Nowhere Man (2006), 

a horvát kiadó pedig a Múlt nélküli ember (Čovijek bez prošlosti, 2004) címmel 
látta el a regényt. 



zeletemben léteznek, fizikai értelemben, történelmi realitásuk 
tekintetében nincs hol keressük őket, nincsenek sehol. Ahogy 
az utolsó történet is részben arról szól, hogy valaki éppen nincs 
sehol . Nem lehet rossz cím, aki csak hall róla, felkapja a fejét .”2 

Bodor nem tagadja, hogy alapélménye származási helyéhez 
és annak tágabb környezetéhez köti, ám műveivel, valamint nyi-
latkozataival is egyértelművé teszi: művészi törekvése nem egy 
konkrét régió megjelenítésére, hanem ennél egyetemesebb tar-
talmak megformálására irányul. „Erdélynek a domborzati, etni-
kai sokszínűsége mélyen megérintett, és később a konkrét hely-
től elvonatkoztatva a térségnek ez a rendhagyó, kelet-európaivá 
táguló látványa lassan-lassan beszivárgott az írásaimba és éltető 
erejévé vált.” „[…] korábban már »megfertőzött« Kelet-Európa 
egzisztenciális környezete és nehezemre esik ebből a világból ki-
lépni. Talán azért, mert tulajdonképpen ott értek a legmélyebb 
felismerések, erkölcsi impulzusok, ennek a történelmi tájnak 
éreztem meg ellentmondásaiban a szépségét, egyben a tragiku-
mát is. […] Az is lehet, az egész csak egy feltételezés, és ez a világ 
valójában csak bennem létezik. Mindegy. Arról a mélyről eredő 
rezignációról beszélek, amellyel az emberek az életüket, sorsu-
kat, a világban való helyüket szemlélik. Mondom, ha csak nem 
én egyedül képzelem mindezt a térségről.”3

Az írói dilemmára olvasójaként és opusának, magatartásának 
tisztelőjeként azt válaszolnám, hogy történelmi tapasztalatát és 
természetélményét illetően nyilván nem áll egyedül, abban azon-
ban, ahogyan mindebből művészi formát teremt, magányos, előz-
mény nélküli, eredetisége és jelentősége által pedig egyedülálló 
a kortárs magyar irodalomban. Az ismert régebbi Erdély-képze-
tekkel és az újabb, kvázi-mítoszteremtési kísérletekkel szemben 
írói hitelessége egy ellenmítosz kiérleléséből származik. Ebben a 
20. század komor történelemtapasztalata elválaszthatatlan egy-
séget képez egy nem idealizált tájérzékeléssel, amiben egyidejű-
ek a szépség és a pusztulás folyamatai. Szénégetői, hegyvidéki 
lakói, a világ végére száműzött, törvényesen és törvénytelenül 
büntetett alakjai olyan história szereplői, amit az emberi nyomo-
rúság egyetemes története foglal keretbe . 

„[…] ha az emberi sors távlatai és kérdései felé próbálunk kö-
zeledni, akkor elsősorban a társadalom perifériáján van mit ke-
resgélni” .4 Bodor kijelentése megerősíti régi meggyőződésemet, 
mely szerint figurái, emberi viszonyai, történetei egy lételméle-
ti beállítottságú kérdésfelvetés narratív és figuratív alakzatai. A 

2 A szabadság mértéktartó elviselése erkölcs és kultúra kérdése. Bak Ró-
bert interjúja Bodor Ádámmal . http://ekultura.hu/2019/04/30/a-szabadsag-
mertektarto-elviselese-erkolcs-es-kultura-kerdese-beszelgetes-bodor-
adammal (Utolsó letöltés: 2019. 07. 16.)

3 Mindkét idézet a hivatkozott Bak-interjúban olvasható. 
4 Jánossy Lajos interjúja Bodor Ádámmal. 2016. 2. 12. 1. rész, https://litera.hu/

magazin/interju/bodor-adam-ott-lapul-a-majunkban.html (Utolsó letöltés: 
2019. 07. 16.)
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konkrét szituációkban felmutatott emberi kiszolgáltatottság ér-
zéki megjelenítései. Ezért kell idős korában elutasítania a fikci-
ójával kapcsolatos félreértéseket és kritikusi félremagyarázáso-
kat: „itt Kelet-Európáról, nem pedig Románia 80-as éveiről van 
szó, és ez számomra egy térség általános és nem föltétlenül egy 
történelmi időszakhoz kötött látványa”. „Mindig tiltakoztam az 
ellen, hogy a történetet konkrét történelmi környezetbe helyez-
zék, jóllehet beazonosítható elemei egy szűkebb, ismerős térsé-
get sugallnak valahol a keleti Kárpátokban, abban a régióban, 
amelyben ténylegesen gondolkodom . Az írói szándékot helyen-
ként korán észrevették, mármint azt, hogy kerülni kell a konkrét 
földrajzi, táji, történelmi párhuzamokat, mert bár esetlegesen ta-
lálkozunk olyanokkal, itt inkább másról van szó.” „[…] a világ 
egyik rendhagyó látványáról próbálok tudósítani. Lehetőleg ér-
zelemmentesen, ilyenkor tényleg fikciónak fogom fel, azt is, ami 
akár velem is megesett.”5 Az utóbbi mondat pontos önreflexió és 
válasz a személyességet, alanyiságot elvető poétikáját illető kér-
désre. A Bodor elbeszélő nyelvét jellemző tárgyiasság, elvontság, 
az alakok körvonalakká egyszerűsítése, az absztraháló hajlam a 
kijelentés értelmében még akkor is az alkotói szemérem és önfe-
gyelem megnyilvánulása, amikor éppen a személyesen megélt 
helyzetekről és próbatételekről van szó a történetben. Hasonló 
magatartás nyilvánult meg Mészöly Miklós poétikájában is .

Három mozzanatot szeretnék kiemelni . Az egyik a személyes 
narrációt elvető módszer, a tárgyias, szenvtelen stílus kitartó, 
míves ápolása. A modor olyankor is távolságtartó és tényszerű, 
amikor a beszélő első személyű. A másik annak a kisebbségi ta-
pasztalatnak a fontossága, ami a többnyelvű kulturális közegben 
válik szemléletformálóvá . A saját nyelv és tradíció úgy lesz ter-
mékennyé, ha a magunkét folyamatosan a több nyelvi tradíció 
egyikeként kezeljük. Balkáni, jugoszláviai, vajdasági környeze-
tünk hasonló fogékonyságot érlelt ki az ott élőkben, az onnan 
származó értelmiségben, irodalmárokban, mint ami Bodor Ke-
let-Európa-képzetét alakította. Képzeletvilága ezért nem egzo-
tikumként hat rám és feltételezhetően más kisebbségiekre sem, 
akik számára természetes a kultúrák történelmi érintkezése, 
egyidejűsége és interferenciája. Származása történelmi régiójá-
ra a magyar, román és szász egymásrahatások terepeként tekint 
akkor is, ha e gazdagság és sokszínűség a politikai kisajátítások 
és hatalmi játszmák átmeneti áldozatává vált, vagy válik végle-
gesen . 

Poétikájának harmadik kategóriája összefoglaló jellegű: az 
emberi helyzet meghatározója a peremlét. Ezt a belátást a prózai 
elbeszélés sokféleképpen érvényesítheti: szociológiai ténysze-
rűségében, köznapi valóságosságában, a történelmi és földrajzi 
adottságok összefüggésében vagy mindezektől elszakítva, elvo-
natkoztatottan, példázatszerűen, illetve a fantasztikum vagy a 

5 Az idézetek a hivatkozott Jánossy-interjúban olvashatók.
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negatív utópia eszközeire támaszkodva. Bodor művészete érzé-
keny egyensúlyt teremt egy nehezen lokalizálható, ám társadal-
mi tekintetben viszonylag pontos látlelet és egy olyan absztrahá-
ló bemutatás között, ami fölébe kerekedik a konkrét historikus 
idő, társadalmi berendezés, politikai korszak ábrázolásának. A 
társadalmak kirekesztettjei, a száműzöttek, tengődők, fegyház-
ba, büntetőtelepre kényszerítettek, nyomorgók szempontjából 
másodlagossá válik, hogy éppen melyik erdélyi havasok, a Kár-
pátok, az Urál vagy más hegyvonulatok mészégetői, fegyencei, 
szénégetői, szökevényei, csavargói, gyanús üzérkedői. Vala-
mennyien a civilizációs határsáv kiszolgáltatottjai, néha az ani-
mális létbe kényszerítettek vagy a vegetálás állapotában leledző 
elesettek.

Az alakok alapvető létformája a tengődés. Az elnyomásra 
adott természetes reakció a durvaság, kegyetlenség, erőszak. A 
Sehol című kötet szinte minden darabjában bekövetkezik vala-
milyen leszámolás, gyilkosság, véletlen halál . Az elbeszéléseket 
nem terhelik elemző, motiváló magyarázatok. A megunt asz-
szonyt kutyák elaltatására szolgáló méreggel teszi el láb alól az 
ura . Aztán másnap hoz magának egy új társat a hontalan asz-
szonyok menhelyéről. A fegyház szakácsai bárddal végeznek a 
közéjük került furcsa jehovista fiúval. A mészégetők a magát tu-
datlanságból megmérgező gyanús jövevény holttestét a kemen-
cébe hajítják . A kíméletlenség mintha természetes válasz és reak-
ció lenne a körülményekre, amelyekben e primitív emberek saját 
kényszerpályájukon mozognak. A figurákhoz és világukhoz ido-
muló leegyszerűsített, szűkszavú, egyenesvonalú előadásmód 
fokozza a drámaiságot . Olyan benyomásunk támad, mintha az 
erőszak és az egymás közötti megtorlás megnyilvánulásai nem 
is lennének rendkívüli cselekedetek. Ebben a közegben bizonyo-
san nem . A mértéktartás a biztosítéka annak, hogy e novellákat 
tévedésből sem lehet a bűncselekmények hatásosságára, az öncé-
lú effektusok kiváltására alapozott műfajváltozatokkal kapcso-
latba hozni . 

A kietlen hegyvidéki telepeken, fegyházakban, helyőrsége-
ken, delta-vidéki árterületeken rendszerint tél van, fagyoskodás, 
„Tiszta Szibéria”. Bodornál a hideg, Aki Kaurismäki filmjeiben a 
félhomály uralja a terepet. A finn filmek rideg városi környeze-
tében szinte állandó a szürkület, derengés. Mindkét motívum, a 
hideg és félhomály is közérzet-jelkép, ami szuggesztívebb erejű 
sugalmazás bármilyen más verbális vagy képi megoldásnál . Az 
érzékekkel felfogható jelenségek, állapotok, fényviszonyok a ke-
leti, hegyvidéki hidegben, illetve az északi derengésben létezők 
közérzetének összefoglalásszerű kifejezői. 

A Milu című novellában olvassuk: „M betűs rabruhába búj-
tatnak mindenkit, ami azt jelenti, hogy Maglavit lakója . Mivel 
település nincs a közelben, itt a pusztaság peremén, nem mesz-
sze a Dvug mocsaras partjaitól, csak az egykori török börtön 
épületei állnak, ezt a fallal körülvett két komor épületet hívják 
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Maglavitnak. M betű virít a falakon belül mindenen, nehogy el-
felejtsük, hol vagyunk.” (122) Milu, a kuktának odarendelt fiú a 
fegyencszakácsok kérdezősködésére így válaszol: „Mifelénk ezt 
így mondják. / Mifelénk, az egy falu vagy város, és hol van, mert 
nem hallottam róla, szól közbe Bozi. Úgy értem, a térképen. Na-
gyon szeretném, ha megmutatnád. Próbáld csak nekem az uj-
jaddal szépen felrajzolni oda a falra, mert kíváncsi vagyok, hol 
a nyavalyában lehet. / A falon, úgy nem tudom. Deltának hív-
ják a helyet. Ahol a Duna kezd belefolyni a tengerbe.” (125–126) 
A Leordina című történetben Carlost egy hússzelet emlékezteti 
térképre: „Nézd csak, mondta, ez a rész itt, és a flekken márvá-
nyosan szétfutó inai közti csillogó, soványabb részletre mutatott, 
ez itt pont olyan alakú, mint az egykori Máramaros vármegye 
a Kogutowicz Manó-féle régi térképeken.” (99) Folyamatos a 
térbeli bizonytalanság: a furcsa helynevek és nevek felesleges-
sé teszik a tapogatódzást bármiféle közelebbi azonosítás iránt . 
Bodor művészi stratégiájának tudatos eljárása a helymeghatáro-
zások homályossága, a személynevek konstruáltsága, hisz nem 
a realizmusok példája vezérli . A prózájával kapcsolatban emle-
getett mágikus realizmushoz sincs köze, amit nemrégiben maga 
is kénytelen volt elutasítóan szóvá tenni . A kitartóan osztályo-
zó, rutinos besorolásokhoz folyamodó kritika a magyar irodalmi 
kontextusban nem sokra megy a latin-amerikai hagyományban 
gyökerező fogalom emlegetésével. Egyébként a Leordina, Dvug, 
Hlinka-tető, Pitvarszk referencia nélküli helyein kívül Márquez 
Macondójának megfeleltethető térkép sem készült még a karto-
gráfiában, nem is készülhet. 

Bodor Ádám poétikáját a reduktív közlés- és szerkesztésmód, 
korélményét pedig a történeteiben megjelenített világ komor 
drámaisága jellemzi . A kép azonban nem lenne teljes, ha megfe-
ledkeznénk a groteszk iránti fogékonyság jelentőségéről. E szem-
léleti elem biztosítja a drámaiban mindig benne rejlő komikum 
érzékelését. Lehetővé teszi a kicsinyítő, nagyító, túlzó eljárások 
és retorikai alakzatok működését, valamint az abszurdot, a kép-
telent érintő paradoxonok regisztrálását. A groteszk a torzulás-
tól a félelmetesig, a meglepőtől a komikusig ívelő széles skálán 
mozog. Kafka imaginációjának megértéséből sokáig szinte csak 
a félelmetes benyomásokat észleltem, s hosszú idő után váltam 
csak képessé a furcsa fénytörésekben, pálcikaemberekben, irreá-
lis helyzetekben rejlő humor érzékelésére. Mintha Bodor prózája 
is hasonló igyekezetet igényelne ahhoz, hogy járhatóbbnak vél-
hessük a világához vezető utat, és iránytű nélkül közlekedjünk 
imaginárius térképén. Hogy figyelmesen követhessük története-
it, melyek sehol sem játszódnak és bárhol megeshetnek . (Magvető, 
Budapest, 2019)
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Urbán Bálint

Holttest a mocsárban

Rafael Chirbes: A parton

Rafael Chirbes (1949–2015) regé-
nyének nyitóoldalain Ahmed Ouallahi marokkói segédmunkás 
2010 karácsonyán felfedez egy oszlásnak indult holttestet a ten-
gerpart és a szárazföld között elterülő, kiterjedt zsombékosban. 
A figyelemfelkeltő incipit a baljós hangulatú lápvidéken meg-
talált bűzölgő hullával egyértelműen a bűnügyi regény műfaji 
kódjait hozza játékba. A spanyol szerző könyve azonban egyál-
talán nem felel meg a nyitókép által kijelölt műfaji elvárásoknak, 
hiszen a továbbiakban nincs szó sem a bűnügy körülményeit fel-
táró szisztematikus vagy esetleges nyomozásról, sem az áldozat 
személyéről, sem a gyilkosság motívumairól, sőt magáról a holt-
testről sem esik több hangsúlyos állítás a szövegben, nem a hullá-
val kirajzolódó enigma mozgatja tovább a cselekményt . Chirbes 
regénye tehát nem krimi, és a nyitófejezet után nem hagyatkozik 
a bűnügyi történetek narratív struktúráira, nem építkezik tovább 
annak a gazdag és elsősorban populáris irodalmi hagyománynak 
az elemeiből, mely mind a nemzetközi posztmodern regénypo-
étikái (Eco, Pynchon, Nabokov, Fowles, Calvino, Bolaño), mind 
a kortárs spanyol próza (Manuel Vázquez Montalbán, Antonio 
Muñoz Molina, Arturo Pérez-Reverte) számára meghatározó 
hatástörténeti horizontot képez. A holttest, és felfedezésének 
helyszíne mindazonáltal kiemelt jelentőségűek mind a regény 
poétikájának, mind politikájának szempontjából . A megcsonkí-
tott hulla nem a cselekmény számára jelent központi motívumot, 
sokkal inkább egy olyan összetett allegória, melyben megjelen-
nek a regény legerősebb állításai a 21. századi Spanyolország és 
Európa társadalmi és gazdasági valóságáról. A holttest tulajdon-
képpen a nemzetnek és egy tágabb kontextusban szemlélve ma-
gának a kontinensnek az allegóriája, így a deformált hulla képé-



ben és a bűntett enigmatikus helyszínében sűrűsödik össze mind 
a spanyol társadalom, mind az európai társadalmi tér inherens 
problematikussága és kritikája . 

Chirbes olvasatában a nemzet és a kontinens teste rothad, bű-
zölög, deformálódott, az új évezred spanyol és európai társadal-
ma egészségtelen, romlott, a szétesés határán áll, mint a hulla a 
nádasban. A regény tulajdonképpen ennek a komplex allegóriá-
nak a fényében nem más, mint a holttest – „a lelet”, ahogy azt a 
rövid első fejezet címe is jelzi – anatómiai feltárása, állapotának 
felmérése, azaz egyfajta társadalmi-történelmi autopszia, mely 
a rothadás és a szétesés okainak felkutatására, feltárására és a 
jelenlegi állapot leírására tesz kísérletet . A parton arra keresi a 
választ, azt próbálja feltárni és elbeszélni, hogyan jutott el, illetve 
hogyan juttatta el magát a nemzet- és a kontinenstest a 2000-es 
évek második évtizedére ahhoz, hogy megrohadjon, deformá-
lódjon és kiterítve feküdjön a sárban. 

Az, hogy a bűzölgő testet egy fiatal marokkói vendégmunkás 
fedezi fel, több szempontból is jelentéses. Egyfelől a társadalom 
inherens problémái egyértelműbben tárulnak fel egy olyan po-
zícióból, amely a kívüliség perspektíváját képviseli a társadalmi 
téren belül. A nemzettestbe félig-meddig betagozódó muszlim 
bevándorló pedig tökéletesen képviseli a belső és a külső néző-
pont kettősségét. Másfelől viszont Ahmed figurájában a beván-
dorló mint az új Európa átstrukturálódó társadalmi valóságának 
kulcsszereplője és kulcsproblémája jelenítődik meg, mely szin-
tén hangsúlyos diszkurzív tengelye a regénynek, és ezzel visz-
sza is csatolhatunk a nyitójelenet másik lényeges motívumához, 
a helyszínhez . A lápvidék – mely egyébiránt felidézi az utóbbi 
évek egyik legsikeresebb spanyol filmjét, az ibériai True Detective-
ként is emlegetett Mocsárvidék (La isla mínima) című misztikus 
thrillert – nemcsak a regényteret keretezi, hanem ugyanolyan 
allegorikus jelentőségű a regény ideológiai tartalmai és formája 
szempontjából, mint a holttest. A zsombékos egy olyan bizarr és 
végtelenül bizonytalan határzóna, amely a tenger és a szárazföld 
között helyezkedik el. A két, földrajzilag elkülönülő tér szorítá-
sában elterülő territórium, az átmenetek, a folyamatos átalakulás 
és az elkeveredés hibrid helye, melyben a biztosnak hitt határok 
feloldódnak és egymásba csúsznak, és amely egyúttal magában 
hordozza a múlt maradványait is .

Ebben a tájban vízfelületek elegyednek az iszapos többé-kevés-
bé szilárd földekkel (…), és azért tűnik olyan összevisszának, mert 
olyan, mint egy befejezetlen világ, (…) csalóka állókép arról a pilla-
natról, amikor Isten elkezdte szétválasztani a vizeket meg a földeket, 
meghatározhatatlan földrajzi formáció, amely még mindig alakulóban 
van (…). Egy szó, mint száz, meghatározhatatlan tér, félig kész világ, 
melyet fokozatosan eltömített a hullámverés nyomán visszamaradó ho-
mok, az őszi esők után megáradó hegyi patakok sárhordaléka; növények 
és állatok millióinak maradványából keletkezett üledék: rothadás, amit 
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manapság biomasszának neveznek, amihez az ember hozzáadja a maga 
hulladékát: működésének hegeiként itt is, ott is látszanak a sorozatos 
kezdeményezések maradványai: csatornázás, (…) falak, amelyek vala-
mikor védműként üzemeltek volna, mára pedig romok, rozsdás csőveze-
tékek otthagyva a gazban, használaton kívül maradt vagy sosem hasz-
nált tutajok maradványai, kidobált szemét, építési törmelék, megbontott 
dűnék az állandó markolás vagy terhelés során, mikor a munkagépek fo-
lyamatosan szállították belőlük az építőanyagnak szánt homokot. (393)

A zsombékos tehát nem más, mint annak a globális kapitaliz-
mus gazdasági paradigmájából kiemelkedett posztmodern tár-
sadalmi és kulturális térnek az allegóriája, amelyben nincsenek 
többé sem nagy narratívák, sem rögzíthető határok és igazságok, 
sem korlátok; minden ki van téve a folyamatos alakulásnak, vál-
tozásnak és felülíródásnak. A nádas az az új társadalmi valóság, 
amelyben a nemzeti kultúra strukturáló ereje elveszti korábbi 
monologikus hatalmát, és a világ különböző pontjairól érkező 
bevándorlókkal új elemek lépnek be a társadalmi interakcióba, 
megbontva a határok és a hierarchiák korábban érvényes rend-
jét. Emellett a politika és a gazdaság szövevényes késő modern 
működésmódjai is beleíródnak a mocsárvidék képébe, amelyet 
át- meg átszőnek a tőke kontrollálhatatlan áramlását kihaszná-
ló neoliberális befektetések, a különböző érdekviszonyok és a 
korrupció . A lápvidék párás világában nem lehet tisztán látni, 
minden homályos, így az tökéletesen alkalmas a gazdasági raga-
dozásra, a vadászatra (nem csoda, hogy több szereplő hobbija a 
vadászat). A mocsár, ahogy azt a fent idézett rész is jól példázza, 
azonban nem csak a ragadozó modernitás romjaival, az építőipa-
ri terjeszkedés maradványaival és a jóléti társadalom mocskával 
van tele, ott kísértenek benne egyúttal a tragikus nemzeti tör-
ténelem emlékcsonkjai is. A polgárháború alatt a nádasban buj-
káltak a falangisták elől a visszavonuló köztársaságpártiak, de a 
furcsa határzóna a Franco-rendszerben is fontos szerepet töltött 
be a vidék politikai dinamikájában .

Chirbes regénye tulajdonképpen a mocsárvidék és a hozzá 
kapcsolódó két fiktív település – a szárazföldön elterülő Olba és 
a tengerparti Misent – társadalmi és gazdasági dinamikájának 
ábrázolása során egyszerre ad jellemzést a spanyol és az európai 
társadalmak 21. századi valóságáról és válságáról. Ez a mélyen 
ibériai regény, mely számtalan szállal kötődik a félsziget múltjá-
hoz és jelenéhez (a polgárháború, a Franco-diktatúra, a demokra-
tizálódás folyamata vagy éppen az Atocha pályaudvari tragédia, 
hogy csak pár visszatérő történelmi referenciát említsünk), egy 
igazi európai regény is egyben, hiszen Spanyolország problémá-
iban, gazdasági és társadalmi válságában egy egész kontinens és 
egy egész kulturális hagyomány válságának tünetei tükröződ-
nek . A könyv eredeti spanyol címe – En la orilla – az egyértelmű 
földrajzi helyszínreferencián kívül egy olyan bővebb szemanti-
kai tartományt is kijelöl, amely az említett társadalmi-kulturá-
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lis krízishelyzetre vonatkozik . A spanyol orilla szó peremként 
is olvasható, ami erősíti a regény társadalomkritikus ideológi-
áját. A jelen európai társadalma Chirbes meglátásában egyfelől 
a teljes összeomlás peremén táncol, másfelől pedig a végpontját 
jelöli ki egy nagy kulturális és társadalomtörténeti hagyomány-
nak, de a perem értelmezhető az Ibériai-félsziget geopolitikai 
félperiferikusságának fényében is, hiszen az arany évszázad óta 
Ibéria mind társadalmilag, mind gazdaságilag, mind kulturáli-
san az európai kontinens peremére sodródott, a modernitás di-
namikájának előretörésével elvesztette korábban meghatározó 
hangját a nemzetek koncertjében, a történelem szimbolikus he-
geli színpadán .

Chirbes társadalomkritikus realista prózája egyedülálló 
vállalkozás a kortárs spanyol irodalom horizontján. Kérlelhe-
tetlen valóságábrázolása és kritikai szemléletmódja a neorea-
lizmus hagyományával állítja párbeszédbe, bár regényeinek 
elbeszéléstechnikája jóval összetettebb, mint a neorealista mű-
veké, ideológiai tartalmak sokszor reflektálatlan közvetítésé-
re sem hagyatkozik, mint az 1950-es évek meghatározó ibériai 
regénydiskurzusa . A hosszú menet című regényével az 1990-es 
évek közepén vágott bele a háború utáni időszak és a demok-
ratikus átmenet közötti periódus történelmi és társadalmi dina-
mikájának kritikai ábrázolásába, amelyet két további regényben 
folytatott. A parton azonban sokkal inkább a 2007-ben publikált 
Krematóriummal állítható párhuzamba, amelynek középpontjá-
ban a tengerparti városok látképét átalakító gátlástalan építőipa-
ri machinációk és a hozzájuk kötődő politikai korrupció állnak. 
A parton mintha a Krematórium folytatása lenne: a neoliberális 
spekulációk és a kontrollálatlan tőkemozgások helyét ezeknek a 
folyamatoknak az elkerülhetetlen eredménye, egyfajta általános 
válság veszi át; a nyerészkedés és az optimizmus pedig csaló-
dottságba, frusztrációba, kudarcba és pesszimizmusba fordul. A 
Krematórium világának romjai között járunk, a prosperáló évek, 
az általános társadalmi jólét időszaka és az ingatlanpiaci lufi ki-
durranása után . A parton az 1990-es és a 2000-es évek gazdasági 
fellendülése és társadalmi stabilizálódása után váratlan bekö-
szöntő regresszió, a mindenre kiterjedő válság regénye. Annak 
a keserű, Baudrillard-ral fogalmazva az orgia utáni pillanatnak 
a regénye, amelynek keretei között Európa társadalmilag és gaz-
daságilag egyik legsérülékenyebb régiója (konkrétan a pereme) 
felismeri, hogy a barcelonai olimpia és a sevillai expó szimbo-
likus eseményeivel fémjelzett euforikus fejlődés időszaka lezá-
rult, és a kiábrándító jelen kulcsszava immáron a prekariátus 
lett. A korábbi jólét, a stabilitás és a pörgő gazdaság, amelynek 
legegyértelműbb jele Chirbes regényeiben a folyamatos építke-
zés és az építőipari terjeszkedés volt, Olba és Misent vonzáskör-
zetében már csak nyomokban, maradványokban, romokban és 
emlékekben létezik . 
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Öt-hat évvel ezelőtt mindenki dolgozott. Az egész lápvidék építke-
zett. Úgy látszott, egy négyzetcentiméternyi föld se marad betonozatla-
nul, most meg olyan a környék, mint az elhagyott csatatér, vagy a fegy-
verszünet előtt álló terület; felveri a gaz a telkeket, narancsültetvények 
helyett építési területek, elhanyagolt gyümölcsösök, rengeteg kiszáradt 
gyümölcsfa, a semmit körbezáró kerítésfalak. (12) 

Építkezések helyett csak romok, gazdasági boom helyett 
munkanélküliség, fényes jövő helyett kilátástalanság uralja im-
máron a tengerparti városok világát. Nem hiába azonosították a 
könyvet a nagy európai-mediterrán gazdasági válság regénye-
ként . A válság azonban nem csak gazdasági értelemben határoz-
za meg a szövegvilágot . A krízis mindenre kiterjed . Chirbes egy 
összetett gazdasági, politikai, morális, kulturális és történelmi 
válsághelyzetet mutat be, amelyben a probléma amennyire kol-
lektív és rendszerszintű, annyira individuális és mélyen szemé-
lyes, amennyire ibériai, annyira európai is egyszerre . 

Ahogy arra már korábban utaltam, a megcsonkított holttest 
és a mocsárvidék nemcsak a regénytérben felmerülő tematikus 
tengelyek és ideológiák allegóriáiként működnek, hanem egyút-
tal a szöveg poétikai sajátosságait is felmutatják . A könyv három 
fejezetre osztódik. A már említett – A lelet címmel ellátott – beve-
zető szekvencia, illetve a regényt lezáró Exodus keretezi a szöveg 
gerincét alkotó Helyszínkeresés című, jóval hosszabb szakaszt. Az 
egyes fejezetek között komoly terjedelmi aránytalanság figyel-
hető meg. A nyitófejezet és a zárórész egyenként alig tesznek 
ki húsz oldalt, így a központi szakasz képezi a regény tulajdon-
képpeni szövegének legtetemesebb részét . A lelet és az Exodus 
narrációtechnikailag is elkülönül a domináns középső fejezet-
től, és egyfajta rövidebb prológus-epilógus logikával keretezik 
a terjedelmes Helyszínkeresést. Ez az aránytalan szerkezet az első 
fejezetben előkerülő megcsonkított holttest képzetével hozható 
összefüggésbe. Chirbes nem törekszik arra, hogy a realizmus ha-
gyományos kompozíciós logikája alapján egy kiegyensúlyozott 
felépítésű, totalizáló regényformát működtessen. Szerkezetileg 
a regény egy csonka, befejezetlen test, nem jelöl ki hangsúlyos 
eredetpontot, és nincs konkrét lekerekítése sem . Ironikus módon 
a szöveg az Exodus című fejezettel zárul, ami a bibliai kifejezés 
hagyományos szemantikájának értelmében sokkal inkább egy új 
kezdetet, új narratív ciklust, új, fényesebb jövőt vetítene előre, a 
válságból való esetleges kilábalással, viszont a szöveg logikája, 
társadalomkritikus és pesszimista hangvétele éppen hogy ellent-
mond az új kezdés lehetőségének és a mindenre kiterjedő válság 
felszámolásának. Az első és a terjedelmes második rész datálá-
sa – a második fejezet keletkezését a dátum két héttel a holttest 
megtalálása előttre helyezi – pedig egyenesen azt sejteti, hogy 
a holttest nem más, mint a regény központi figurája, aki a teljes 
anyagi és erkölcsi összeomlásból az egyetlen kiutat az öngyilkos-
ságban látta. Ezt az olvasatot erősíti a második rész címe, a Hely-
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színkeresés is, bár egyetlen közvetlen utalást sem tesz a szöveg az 
öngyilkosság esetleges helyszínének keresésére .

A nyitófejezet egy harmadik személyű narrátor nagyjá-
ból objektív és deperszonifikált pozíciójából van elbeszélve, a 
fokalizáció azonban sokszor a szövegrész központi figurájára, a 
marokkói segédmunkásra esik . A fejezethez egy dátum is tar-
tozik, 2010. december 26., ami amellett, hogy a keresztény kul-
túrkör egyik legnagyobb, a kereszténység protomártírjaként szá-
mon tartott Szent István vértanú ünnepe is egyben. Szent István, 
spanyolul San Esteban, többek között a kőművesek és az ácsok 
védőszentje is, így a szöveg ezzel a kulturális referenciával, vala-
mint a szent nevével vezet át a regény legterjedelmesebb, lénye-
gi részébe, amelynek központi figurája és domináns elbeszélője 
nem más, mint az olbai asztalosműhely tulajdonosa és vezetője, 
Esteban.

A hatvanas éveinek elején járó Esteban asztalosműhelyének 
becsődölése után, magatehetetlen apja ápolása közben eleveníti 
fel életét. Személyes történetében azonban ott vibrál a nemzet 
és a kontinens története is. Életének kudarca a spanyol és az eu-
rópai társadalom kudarcát is felmutatja. Esteban többgenerációs 
asztaloscsalád leszármazottja, nagyapja és szobrászambíciókat 
tápláló apja is ugyanezt a mesterséget űzte, így nem volt kérdé-
ses, hogy egyfelől a hagyomány folytatásának érdekében, más-
felől a műhely működtetésének pragmatikus szempontját figye-
lembe véve, családi nyomásra ő is ugyanezt a hivatást választja. 
Esteban viszonya a foglalkozásához ennek fényében lényegileg 
különbözik nagyapja és apja hozzáállásától. „Fiatalon [az apa] 
szobrász szeretett volna lenni, aztán meg azt akarta, hogy én le-
gyek az, de a polgárháborús évek miatt meghiúsultak vágyai. Az 
enyémek meghiúsulásához magam is elég voltam . Sose érdekelt 
a mesterség, amit választott nekem.” (28) A keresztény hagyo-
mányban a legértékesebb, legtisztább és legérdemesebb foglal-
kozások között számon tartott ácsmesterség a nagyapa és az apa 
életében még metafizikai dimenziókkal rendelkezik (az apa pél-
dául baloldali elkötelezettsége miatt börtönbe került a polgárhá-
ború idején, de még a mostoha körülmények között is hű ma-
radt hivatásához, és folyamatosan apró fafigurákat, sakkbábukat 
faragott), Esteban számára azonban csak a családi hagyomány 
üres kényszere, amelyet kénytelen-kelletlen fel kellett vállalnia. 
Giorgio Agamben Pál apostol Rómaiakhoz írott levelének első 
sorait elemezve körüljárja a hivatás fogalmát, melynek eredetét 
a görög klétosz, azaz messiási elhívás fogalmában lokalizálja, ami 
létrehozza az elhívottak közösségét, az ekklésziát . A messiási el-
hivatottság a protestantizmus és az attól elválaszthatatlan mo-
dernitás diskurzusának kiemelkedésével szekularizálódott a mai 
értelemben vett foglalkozássá (Luther bibliafordításában példá-
ul már a modern Beruf kifejezés szerepel), mindazonáltal még 
a modernitás társadalmi paradigmájának keretein belül is meg-
őrzött valamennyit az eredeti jelentésből, az egyén és a foglal-
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kozása közötti transzcendentális kapcsolatról. Esteban életében 
e kapcsolat felszívódásával szembesít a regény. Ennek tükrében 
nem csoda, hogy apjával való viszonya meglehetősen problema-
tikus, és hogy ő viszi majd csődbe a generációkon át működte-
tett asztalosműhelyt. A műhely összeomlása és a családi hagyo-
mány berekesztődése közvetett módon kapcsolódik a gazdasági 
recesszióhoz. A több alkalmazottal működő vállalkozás anyagi 
ellehetetlenedése elsősorban azzal hozható összefüggésbe, hogy 
Esteban beszállt egy gyerekkori ismerőse, Tomás Pedrós obskú-
rus ingatlanspekulációiba, így a műhely gazdasági stabilitását 
biztosító tőkét átkanalizálta egy neoliberális projektbe, amely 
a prosperáló évek után szükségszerűen összeomlott, magával 
rántva a műhelyt egész infrastruktúrájával és az alkalmazottak-
kal egyetemben. A csőd tehát egyfelől a gátlástalan nyerészke-
déshez és a felelőtlen befektetéshez köthető, másfelől viszont 
Estebannak a saját hivatása irányában tanúsított közönyhöz, a 
foglalkozás és a személy közötti elhivatott kapcsolat korrodáló-
dásához. Esteban képtelen megfelelni a józsefi hivatás alázatá-
nak, elárulja a család múltját és kulturálisan erőteljesen jelenté-
ses foglalkozását .

Visszakanyarodva a regényforma kérdéséhez, nem véletlen 
tehát, hogy az enigmatikusan ironikus című utolsó fejezet el-
beszélője az a nagy tétekkel játszó, újgazdag befektető, Tomás 
Pedrós, akinek az ingatlanvállalkozásába beszállt Esteban. A fe-
jezetekből kiindulva a szöveg tehát különféle narrációs techni-
kákkal beszéli el az egyszerre individuális és kollektív kudarcok 
történetét. Míg az első fejezetben egy heterodiegetikus narrátori 
pozíció érvényesül, addig az utolsó rész elbeszélője a már emle-
getett Tomás Pedrós. Elbeszéléstechnikai szempontból a regény 
oroszlánrészét kitevő középső rész a legösszetettebb. A domi-
náns elbeszélői hangot Esteban képviseli. Az öregedő férfi mo-
nológjának integritását azonban rendre megbontják különböző 
hangok, szóhoz jutnak a régi barátok, az elbocsátott alkalmazot-
tak, az apja ápolására szerződtetett kolumbiai bejárónő és a ma-
gatehetetlen apa. Ezek a narrátori szólamtól eltérő hangok hol 
monologikus egységekként, hol párbeszédformában, hol pedig 
szabad függő beszédben íródnak bele a szövegbe. Kivételt ké-
pez az apai hang, mely közvetett módon, az apa naplójegyze-
tei által reprezentálódik a regénytérben. Az apafigura verbális 
hallgatása mindazonáltal szimptomatikus, hiszen ő élte át a leg-
intenzívebben mind a polgárháborút, mind a Franco-korszakot, 
így ő képviseli magát a kulturális emlékezetet. Saját életéről és a 
nemzet életéről azonban sosem beszélt a fiának, illetve amikor 
beszélni szeretett volna, Esteban nem hallgatta meg. Betegségé-
nek köszönhetően élete végére végleges hallgatásba burkolózott. 
Esteban generációjának a történelem néma, semmitmondó; az 
új generáció nem érdeklődik a múlt iránt, nem akar párbeszéd-
be lépni vele, a nemzet kollektív történelme helyett nárcisztikus 
módon pusztán legsajátabb történetükkel vannak elfoglalva. 
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A narrációnak ez az összetettsége egyfelől visszautal minket 
a mocsárvidék képzetéhez, amelyet a határok folyamatos újra-
íródása és bizonytalansága ural, másfelől viszont egy szélesebb 
spektrumú társadalomábrázolást tesz lehetővé, melyben ugyan-
olyan, saját hanggal rendelkező, autonóm szubjektumként jele-
nik meg az újgazdag vállalkozó (Tomás Pedrós), a kozmopolita 
topértelmiségi (Francisco Marsal), a bizonytalanságba taszított 
nagycsaládos munkanélküli (Joaquín) vagy éppen a családja 
boldogulásáért még a prostitúciót is felvállaló dél-amerikai be-
vándorló (Liliana). Chirbes regénye többek között ezért is figye-
lemre méltó vállalkozás, hiszen a válság okait, kialakulását és 
következményeit nemcsak egy adott társadalmi rétegben mu-
tatja ki, hanem a társadalom különböző szintjein, a szociális va-
lóság összetett és heterogén rendszerében, az egymásra és egy-
másba épülő hatalmi relációkban. A válság Chirbes olvasatában 
általános, egy társadalmi réteg sem menekül meg szorításából, a 
kétkezi munkást ugyanúgy érinti, mint a vállalkozót . „Minden 
téren a válság az úr. Nem csak itt, legalul. A vállalatok is csődbe 
jutottak.” (10) Esteban figurája többek között azért kulcsfontos-
ságú a válság reprezentációjában, mert személyében a társadal-
mi tudat antinómiáit átszelő kettősség nyilvánul meg. Esteban 
a rendszer áldozata és a rendszer kegyetlenségének képviselője 
egyszerre. Az asztalosműhely tulajdonosaként ő jeleníti meg a 
tőkemozgások kérlelhetetlenségét alkalmazottainak szemében, 
viszont az ingatlanspekulációk bedőlésének köszönhetően ő is 
ugyanúgy a rendszer áldozata, mint a hirtelen prekariátusba ta-
szított asztalosok. Így mindenki együtt süllyed: „Nem ugrottam 
ki a csónakból és kezdtem el evezni, hogy hátha majd egy perc-
cel előtte érek partot. Az utolsó pillanatig a fedélzeten maradok, 
velük együtt süllyedek el. Ha tönkrement a vállalkozás, tönkre-
mész vele te is. Tönkremegyek vele én is és velem együtt Álvaro 
is. Mind tönkremegyünk. Így van ez.” (276)

A regényben szóhoz jutó hangokat egytől egyig a csalódott-
ság, a kudarc és a reménytelenség határozza meg . Az összeomlás 
peremére sodródott kultúrában senki sem találta meg a saját szá-
mítását, senki sem tudta maradéktalanul beteljesíteni az álmait . 
Chirbes elvetélt emberi sorsokkal és történetekkel szembesít egy 
olyan nemzet és kultúra perspektívájából, amely számára nincs 
többé megváltás, pontosabban szólva az egyedüli megváltás 
ebből a kegyetlenséggel, nyerészkedéssel, kapzsisággal, hazug-
sággal és hatalmi visszaélésekkel telített világból az összeomlás 
elfogadása, a beletörődés, az elhallgatás (apa), illetve az öngyil-
kosság (fiú). A parton arra hívja fel a figyelmet, hogy mindkét 
Európa problematikus: a totalitárius rendszereket működtető 
régi kontinens többek között azért lehetetleníti el a szubjektu-
mot, mert erőszakosan korlátozza a szabadságát, az új, demok-
ratikus-neoliberális rend, a korlátok radikális felfüggesztésével 
viszont nemcsak a szabadságot hozza el, hanem egyúttal a hata-
lomstruktúrák és az erőszak újratermelődését, melyeknek erede-
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te immáron nem a politikai berendezkedés, hanem a tőkemoz-
gás. A regény lapjain nemcsak a válság kárvallottjai bukkannak 
fel, hanem az új Európa kisemmizettjei és elnyomottjai: arab ven-
dégmunkások, latin-amerikai bevándorlók, kelet-európai prosti-
tuáltak . Az új kapitalista rendben senki sem találja meg a boldog-
ságot. Esteban volt felesége, a tévé-show-kban fellépő sztárséf 
életét a rák teszi tönkre, a kolumbiai bejárónő, Liliana az európai 
álom ideáljának elérhetetlenségével kénytelen szembesülni, Ah-
med mindennapjait pedig az Atocha-merénylet óta általánossá 
dagadt iszlamofóbia keseríti meg .

A kudarc és az illúzióvesztés azonban nemcsak az egyéni sor-
sokat határozza meg, hanem a közösségeket is az asztalosműhely 
felbomló munkaközösségétől a barátságokon és a házasságokon 
át a családi kapcsolatokig . Hazugságok, árulások, kihasználás és 
erőszak keretezik az emberi kapcsolatokat. Estebantól a legjobb 
barátja elszereti a feleségét, a férjek, ha megengedhetik maguk-
nak, prostituáltakhoz járnak, ha nem, akkor verik a feleségüket, 
a feleségek pedig szeretőket tartanak. A parton kegyetlen világá-
ban nincs bizalom, nincs szeretet, nincs közelség, még az odaadó 
és gondoskodó ápolónő, Liliana is otthagyja Estebant és halálos 
beteg apját, amikor a férfi a csődeljárás miatt már nem tud fizet-
ni. A közösségek és a kapcsolatrendszerek szétzilálódása a leg-
feltűnőbben talán a család szintjén jelenik meg. A család többé 
már nem képes egészséges közösségként, a társadalom és a nem-
zet alapegységeként működni. Az apa–fiú viszonyokat a távol-
ság és a feszültség határozza meg. Esteban csak akkor tud közel 
kerülni az apjához, amikor az már a halálhoz közelít, magate-
hetetlen és néma; a kozmopolita dandy, Francisco pedig titok-
ban minden egyes adandó alkalommal leköpi falangista apjának 
a képét. Esteban családjában szimptomatikus a testvérek visel-
kedése. Öccse, a család fekete báránya, Juan csak akkor bukkan 
fel, ha pénzre van szüksége, puszta anyagi érdekből törődik a 
családdal; lánytestvére, Carmen egész egyszerűen elhanyagolja 
öregedő apját, és annyit sem tesz meg, hogy alkalomadtán meg-
látogassa Olbában .

Chirbes regénye tehát amellett, hogy a válság regénye, csa-
ládregény is egyben, amely a család intézményének ellehetetle-
nülését mutatja fel. De ugyanúgy kiolvasható a könyvből egy ön-
életrajz, Esteban elvetélt életének története, melyet az öregedés 
és az anyagi összeomlás tartományából ír . Az öregedés egyéb-
ként is hangsúlyos diskurzusát képezi a szövegnek, és nemcsak 
a főszereplőt és apját, de a karakterek legnagyobb részét is érin-
ti. A regény talán egyik legdrámaibb és legsűrűbb jelenetében 
Esteban fürdeti magatehetetlen apját. A meghatóan groteszk, 
hiperrealista leírás középpontjában – mely távolról Lucian Freud 
képi világát idézi – az öregedő test és annak kontrollálhatatlan 
folyamatai állnak . Chirbes ugyanolyan kérlelhetetlenséggel áb-
rázolja a megfáradt testet és a benne működő folyamatokat, mint 
a társadalmi problémákat és viszonyokat .
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A parton nagyregény a 21. század indulásáról – az új évez-
red talán egyik legfontosabb spanyol és európai regénye, amely 
azzal próbál szembesíteni, hogy miként tette tönkre a globális 
kapitalizmus, a politikai ideológiákat átszelő korrupció és a fel-
szabadítási ideológiák csődje a nagy nehezen kiépült jóléti tár-
sadalmakat . Az emberi sorsok és kapcsolatok kudarcba fulladá-
sának ábrázolásával könyörtelenül rámutat, mennyire labilis a 
posztindusztriális, posztideológiai, globalizált társadalom kép-
ződménye, és mennyire ingatag lábakon áll a modernitás ideálja. 
(Pávai Patak Márta fordítása, Magvető, Budapest, 2019)
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Konkoly Ágnes

„Maga a tapasztalat” 

Mark Rothko

„»Addig nem képes alkotni, míg 
isten el nem töltötte, józansága el nem hagyta, és többé nincs 
benne értelem.« […]. Az irracionális inspiráció, amely a gyerme-
ki ártatlanság és az őrület káosza között van, tárja fel az igazi va-
lóságot, azt, amely különbözik a racionális tapasztalattól. Habár 
a tudomány és az értelem elrettent ettől a tapasztalattól, ebből 
a misztériumból ered az alkotás igazságának forrása .”1 E misz-
térium jelenik meg a bécsi Kunsthistorisches Museum Rothko 
kiállításának tereiben. A tárlat négy szekció, a korai figuratív, il-
letve a biomorfikus, szürrealista munkák, a negyvenes évek má-
sodik felében készült „átmeneti” periódus alkotásai, a Seagram-
sorozat, valamint egy, a művész kései korszakából, a hatvanas 
évekből származó válogatás köré összpontosul. Rothko Mar-
cus Rotkovich néven született, vallásos zsidó családban Orosz-
országban, a mai Lettország területén. A család a pogromok 
miatt 1913-ban az Egyesült Államokba emigrál és az oregoni 
Portlandban telepszik le. Rothko ösztöndíjjal kerül a Yale Egye-
temre, de két év után megszakítja tanulmányait és New York-
ba költözik, ahol 1925-től a The Art Students League-ban Max 
Weber, a lengyel származású festőművész csendéletfestő kurzu-
sait látogatja .2 Weber, aki a párizsi Académie Julian-on tanult, 
kapcsolatban állt a kubistákkal, és gyakori vendég volt Getrude 
Stein szalonjában; az egyik első amerikai művész, aki a kubiz-

1 Platón: Ión, ford. Ritoók Zsigmond in Platón összes művei kommentárokkal: Ión, 
Menexenosz, Atlantisz, Budapest, 2005, 19, 534 b. Rothko, Mark: The Artist’s 
Dilemma, in uő: The Artist’s Reality: Philosophies of Art, Yale University Press, 
New Haven, 2004, 1.

2 Ashton, Dore: About Rothko, Da Capo Press, New York, 1996, 8–12.



mus formanyelvét asszimilálja az amerikai művészetbe.3 A fiatal 
Rothko első munkáit, Weber hatására, Cézanne és a kubizmus 
inspirálja. Rothko 1927-ben, Milton Avery-n keresztül ismerke-
dik meg az amerikai absztrakt expresszionista körrel, köztük 
olyan fontos későbbi barátokkal, alkotótársakkal, mint Adolph 
Gottlieb vagy Barnett Newman.4 

Az első teremben sötétszürke falak, halvány, maszkolt világí-
tás, sokan vannak, mégis mintha szentélybe lépnénk . A kiállítás 
egyik óriási érdeme, hogy terjedelmes és reprezentatív váloga-
tást hoz Rothko korai korszakából, amely közelebb viszi a né-
zőt az életmű egészének, Rothko alkotói szemléletének mélyebb 
megértéséhez. És külön fejezet a művészettörténetben az euró-
pai avantgárd hatása az amerikai absztrakt expresszionizmus 
korai korszakára – ez a szekció ezt a képet is árnyalja, a kiállítá-
son nyomon követjük Rothko európai művészet inspirálta útke-
resését, stíluskísérleteit . A húszas évek második felének sajátos 
hangvételű „prekubista szárnypróbálgatásai” nem szerepelnek 
a tárlaton, a korai műveket bemutató terem a művész harmin-
cas évek derekán született munkáival nyit. Rothko ebben az idő-
szakban elmélyülten tanulmányozza az európai művészetet, a 
kedvencei közé tartoznak ekkoriban Rouault, Soutine, Chagall 
expresszionisztikus munkái, de gondolatisága, kifejezésmódja 
semmivel sem rokonítható, már az ifjúkori műveket is az érett 
periódus szellemiségének vezérfonalára felfűzhető jellegzetes 
rothkói alkotói felfogás szellemíti át: ahogy végigtekintünk a szá-
mos stílusátalakuláson, a lelki-művészi vívódások e grandiózus 
csataterén, az az érzésünk, hogy a „nagy vízió” végig ugyanaz 
volt, a „misztérium” felmutatása és a forma, amelyben az méltó 
kifejezéshez juthat. Az 1936-ban készült Önarcképet a Rothko-
kutatás Rembrandt, a londoni National Gallery-ben őrzött, 1659-
es Önarcképével rokonítja. Rothko minden héten eljár a Met-be, 
hogy a klasszikus mestereket tanulmányozza,5 Rembrandtot 
mindenekfelett csodálja: „A nagy portréfestészet igazi lényege 
minden korban a művész elemi érdeklődése az emberi karakter 
és érzelmek – vagyis az emberi dráma iránt . Amit Rembrandt a 
modell pózával kifejez, irreleváns. Nem ismerjük a modellt, de 
erőteljesen átéljük a drámát.”6 A mű követi Rembrandt Önarckép-
ének beállítását, az alak pózát . A kontrasztosságot, mozgalmas-
ságot, amelyet Rembrandt a drámai chiaroscuro-val, vagy éppen 

3 És Weber az első amerikai művész, akinek MoMA egyéni retrospektív kiál-
lítást rendezett, 1930-ban. Lásd: Barr, Alfred H. Jr.: Max Weber: Retrospective 
Exhibition 1907–1930 [kiáll. kat.], Museum of Modern Art, New York, 1930.

4 Avery-t Rothko több ízben a mentorának is nevezi. Cohen-Solal, Annie: Mark 
Rothko: Toward the Light in the Chapel, Yale University Press, New Haven, 
2015, 57.

5 Anfam, David: Mark Rothko: The Works on Canvas: The Works on Canvas – A 
Catalogue Raisonne, Yale University Press, New Haven, 1988, 104.

6 Idézi: Sharp, Jasper: Looking for the Fabulous: An Account of Mark Rothko’s 
Voyages to Europe, in Sabine Haag–Jasper Sharp (szerk.): Mark Rothko [kiáll. 
kat.], Kunsthistorisches Museum, Bécs, 2019, 24.
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a visszafogottabb fény-árnyék játékkal és a képfelületen csillogó, 
cikázó fényreflexekkel jelenít meg, Rothko a színekkel, a barna, 
a mélybordó, a méregsárga, a rozsdavörös árnyalataival terem-
ti meg. Rembrandt finom aprólékossággal munkálja meg a bőr 
felületét, a hajszálakat, a ruházat anyagát, Rothkónál a puhán 
modellált, nagy színfelületek szervezik a kompozíciót. De a leg-
szembetűnőbb különbség, hogy míg Rembrandt alkotása a meg-
indítóan beszédes szempárban akkumulálódik, addig Rothko 
tekintetét szemüveg rejti, elvész a fókusz, eltűnik a képelemek 
hierarchiája, illetve megfoghatatlan, látens feszültséggé, a kép-
felület egészéből áradó energiává alakul. E játékban kettős in-
díttatás mozog, a kép egyfelől „hommage”, tiszteletadás, amely 
a holland mesterrel való kontinuitást fejezi ki, miként a szöveg-
részletben is olvassuk, ahogy Rembrandt, úgy Rothko számára is 
a dráma a „nagy téma” . Ugyanakkor az elmozdulást is deklarál-
ja, annak kifejezéséhez egyéni képi nyelvet keres: nem imitálja, 
hanem felel neki, értő, reflexív dialógusba vonja, nem tanul tőle, 
hanem magaévé teszi, mert benne önnön tükörképét pillantja 
meg. Már itt is az a rejtélyes mágneses erő munkál, amely majd 
az érett művekben éri el tetőpontját: Rothko nem megmutatja, 
nem ábrázolja a drámát, hanem hangulatokon, érzületi rezgése-
ken keresztül áramoltatja; nem hat a nézőre, hanem áthatja őt: 
ez nem kép, nem látvány, hanem zsigeri, emocionális egyesülés.

Hasonlóan képi idézet a kiindulópontja Mary portréjának (1938–
1939), amely Vermeer 1665 körül készült A festészet allegóriája (Mű-
terem) című alkotását parafrazeálja. A rejtélyes, napjainkban is so-
kat vitatott ikonográfiai jelentést hordozó Vermeer-kompozíción, 
nekünk háttal, valószínűleg magát a mestert látjuk, amint Cliót, 
a történelem allegorikus nőalakját festi, körülötte a művészeteket 
jelképező tárgyak, tárgycsoportok, a háttérben Hollandia aprólé-
kosan kidolgozott térképe. Rothko elhagyja a Vermeer-mű gazdag 
szimbolikáját, motívumkészletét, a tárgyakat, szöveteket, anyago-
kat, a virtuóz vermeer-i fényjátékot, de a művész alakja is eltűnik 
a képről, és csupán a mester jól ismert kompozíciós megoldását, 
a jobb oldalon látható ablak és az előtte álló modell kettősét tart-
ja meg, amely így egy üres, már-már sivár sarokban ábrázolja az 
alakot . Az ablak egyenes vonalai, szigorú geometriája és a semle-
ges barna háttér éles kontrasztot alkot a nőalak íves kontúrjaival, 
ruhájának élénk kék, vaskos gesztusokkal mintázott szövetével, 
a két sík közti vibráló feszültség szinte kilöki a figurát a háttér-
ből. A képkivágat szűk, a modell lábai és kalapjának felső része 
„kilógnak” a képsíkból, az alak és a tér, a környezet kapcsolata 
áttekinthetetlen, az arcon tükröződő érzelem megfejthetetlen: a 
Vermeer-kép sűrű jelentésrétegeinek titokzatossága helyébe egy 
másik titok, a bizonytalanság atmoszférája és a rejtőzködő jelentés 
kerül. Itt nem a történet, nem a cselekmény, nem is az ikonográfia, 
hanem a széttartó, enigmatikus érzelmi erőterek dominálnak.

Rothko korai alkotói periódusának visszatérő témája a metró 
és a hozzá kapcsolódó helyszínek. Az 1938 körül készült metró-
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jelenet nőalakját egy végtelenbe vesző sínpár és a kép jobb ol-
dalán futó oszlopok függőleges vonalai fogják közre, keretezik 
(Cím nélkül, Nő a metróban). A kompozíció figuratív, szerkezete 
ugyanakkor geometrikus: a szigorú, egyenes, markáns kontú-
rok egymáshoz nem organikusan kapcsolódó, élesen elkülönü-
lő, hűvös árnyalatú színmezőket határolnak, az előtérben in-
duló és a középtérben, a nő arcánál összefutó vonalak mintha 
„enyészpontban” egyesülnének. Megidézik a reneszánsz kép-
szerkesztést, a centrálperspektívát, ugyanakkor a képarányok 
torzulásai idézőjelbe is teszik azt, és így – ironikus módon – a 
klasszikus allúziókat idéző struktúra az absztrakt képépítés esz-
közévé válik. Ezt a tiszta, vonalas szerkezetet és a visszafogott 
színvilágot a nő vörös ruhájának meleg, expresszív árnyalatai, 
szövete bontja meg. Az alak és az épített környezet mintha nem 
kapcsolódna egymáshoz, az ismerős hétköznapi jelenet, prózai 
életkép egy másik síkkal kerül kontrasztba, a végtelenbe vesző 
pillantás érzetét ragadja meg, a végtelen szemléletének színpa-
dává alakul . 

Másképp, de szintén letisztult, geometrikus, keretes szerke-
zet jelenik meg a Metró bejárat (1939) című képen is, amelyen a 
metrólejáró falai ölelik körül a járókelők egy csoportját. A szür-
ke, egysíkú, betonmasszából mozgalmas faktúrájú foltként emel-
kednek ki az alakok, a falak egyenes vonalait az arcok elmosódó 
vonásainak görbületei ellenpontozzák. A lépcsőkorlát két merő-
leges vonala vezeti a szemet a távoli horizont, a halványkék ég 
irányába, amelyet szintén a falak szürkés árnyalatai foglalnak 
téglalap keretbe, az ég látványa oldja a klausztrofobikus érzést, 
a tekintet kiszabadul a sötét, hideg tónusok nyomasztó szorítá-
sából, ugyanakkor el is vész a megfoghatatlan kékségben. Itt is 
különböző síkok jelennek meg tehát – talán ez izgatja Rothkót 
a metró-kompozíciókban –, szó szerint a föld alatti és a föld fe-
letti zóna, amelyeket középen az emberalakok fűznek össze. Az 
érett Rothko „lebegő négyzetei” hagyják majd maguk mögött a 
hétköznapi realitás allúzióit, amelyek témája már „csak”, tisztán 
annak a másik valóságsíknak a hangulati megjelenítése, ahol a 
misztérium lakik . 

A negyvenes évek első felében tematikusan is fő inspirációs 
forrássá lép elő Rothko életművében a mitológia és a Biblia, stí-
lusát pedig ebben az időszakban kubisztikus-szürrealisztikus, 
archaizáló motívumok szervezik. A hagyományos képzőművé-
szeti témákban is az őslényeget, az archetipikus formát keresi, 
például a Keresztrefeszítés (1941–1942) című képen, amelyen a há-
rom szereplő szemek, kezek, lábak szétválaszthatatlan egyvele-
gévé, egyetlen mozgó, szenvedő organizmussá olvad össze.

Ezekben az években Rothko mély lelki krízisen megy keresz-
tül, idegösszeroppanást kap, ekkor változtatja meg nevét, és eb-
ben az időszakban alkotói felfogása is átalakuláson esik át. Stí-
lusát a negyvenes évek közepe táján a szürrealizmus, illetve a 
biomorfikus absztrakció jellemzi. 
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„Úgy vitatkozom a szürrealistákkal és az absztrakt művészettel, 
ahogy az ember az apjával és az anyjával vitatkozik. A szürrealisták fel-
fedezték a mítosz nyelvét, és megalapozták a tudatalatti fantazmagória 
és a hétköznapi tárgyak közötti megegyezést. Ebben az egybeesésben fel-
ragyogott a tragikus tapasztalat, amely számomra a művészet egyetlen 
forrása.”7 

A tragikus tapasztalat, nietzschei értelemben. Rothko számára 
már ifjúkorában is fontos mű A tragédia születése; az apollóni és a 
dionüszoszi princípium dualitásában belső alkotói harcának tü-
körképét pillantja meg: a dionüszoszi ősforrás az ösztöntermészet, 
az „életizzás”, a természet „őslényegével” való közvetlen egység, 
a racionalitás és a narrativitás előtti dimenzió. Nietzschénél a dio-
nüszoszit a tragédia, illetve a zene hozza apollóni alakra, forraszt-
ja a két princípiumot egymást megtermékenyítő egységbe, Rothko 
nagy kérdése pedig: hogyan jöhet létre ez a szintézis a vásznon? 
Miró hatását mutatja a Cím nélkül (1945), amelynek finom kalligra-
fikus alakzatai a spanyol mester Katalán tájával (1923–1924) vagy A 
család (1925) című kompozícióval mutatnak rokonságot – mindkét 
alkotás szerepelt a MoMA 1936–1937-ben rendezett Fantastic Art, 
Dada and Surrealism című kiállításán. Mindössze egy évvel később 
készül, de az utóbbi alkotáshoz képest sajátosan fogalmazza át a 
biomorfikus absztrakció formanyelvét a Terem Karnakban (1946). 
A karnaki templom kőbe vésett motívumai a vásznon természeti 
formákként, sejtszerű képződményekként születnek újjá, pulzál-
nak, az ősi hieratikus jelek és az organikus forma egy, a mélyben 
ringó egységérzetben forr közös nyelvvé, ez az egységérzet szce-
nírozza Rotho biomorfikus, szürrealista munkáit. Az ősformák-
ban tehát Rothko ugyanazt állítja színpadra, mint a korai figuratív 
kompozíciókon vagy a későbbi munkákban, annak a valóságsík-
nak a hangulatiságát, összhangzatát, amely csupán az intuitív lét-
megértés előtt tárulhat fel, ott rezonál; csak megsejthető, átélhető; 
az ész és a logikum előtt elnémul.

Rothko tehát a negyvenes évek második felében távolodik a 
figurativitástól, de a mitologizáló, archaikus, biomorf motívu-
mok még „olvasható” jelek. A negyvenes évek végétól az 1950-ig 
tartó rövid periódus stiláris átalukálása ebből a szempontból is 
megújulást hoz. Óriási rendezési bravúr, hogy az ebből a szűk öt 
évből válogatott munkákat a kiállítás a szürrealista teremtől, a 
Seagram-képekig húzódó folyosóból nyíló kis terekben mutatja 
be. E fülkeszerű beugrókban egy-egy művet helyeztek el a ku-
rátorok, amely így egyrészt minden képnek önálló, intim teret 
biztosít, másrészt megengedi a nézőnek, hogy elmerüljön az al-
kotói folyamat különböző fázisaiban is. Párásan derengő foltok, 
elmosódó színfragmentumok úsznak, lebegnek a vásznon (No. 
2., 1947, Cím nélkül, 1947). Mintha ezeket a foltokat, divergens, 
gomolygó energia-centrumokat egyesítené, összegezné a vörös 

7 Idézi: Cohen-Solal, i. m. 87. Rothko a harmincas évek végén rövid ideig az 
automatizmussal is kísérletezett, Ashton, i. m. 63.
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háttér előtt lebegő mélykék téglalap formában az utolsó fülkében 
látható Cím nélkül (Különböző formák, 1948).

A folyosóból kiérve tágasabb térbe érkezünk, felragyognak 
a Seagram-falképekhez készült festményvázlatok. A Seagram-
sorozat számára meghatározó inspirációs forrást jelentenek 
Rothko európai utazásai, így ezt a termet a művész európai 
körútjainak szöveges és képi dokumentációja vezeti be . Rothko 
háromszor járt Európában, első alkalommal 1950-ben. „Egész 
életemben görög templomokat festettem, anélkül, hogy tudtam 
volna”8 – vallja. Rothkót 1958-ban kéri fel Philip Johnson belső-
építész, hogy falképeket fessen a Four Seasons szálloda étter-
mének falaira, a Park Avenue-i Seagram Building épületében, 
amelyet Mies van der Rohe tervezett, belsőépítészeti munkálata-
it pedig Johnson végezte . A megbízással újabb hatalmas alkotói 
küzdelem veszi kezdetét Rothko életében. 

„Elvállaltam ezt a megbízást a Seagram Buldingben, hogy ezen az 
exkluzív helyen, ebben a nagyon drága étteremben nagy képeket fessek a 
falra – ez egy olyan hely, ahova a New York-i dúsgazdag barmok azért 
járnak, hogy egyenek és megmutassák magukat. […]. Szeretném elven-
ni […] az étvágyukat, hogy úgy érezzék, olyan térben vannak, ahol az 
összes ajtó és ablak be van falazva, ezért a fejüket mindig a fal felé kell 
szegezniük.”9 

Abban, hogy Rothko elfogadta a megbízást, az indulat moti-
válja, ám ez nem pusztán az ízléstelen rongyrázás és a felületes 
sznobéria iránti düh, amelytől a művész már a Yale Egyetem eli-
tista légkörében is szenvedett, hanem itt annak a nagy művészi 
programnak az erői koncentrálódnak, amely később a Harvard-
falképeket és a Rothko-kápolnát is életre hívja: Rothko nem dí-
szíteni akar, hanem „teret alkotni”,10 szentélyt kíván létrehozni, 
amelyben a misztérium, illetve annak médiuma, a műalkotás a 
legtökéletesebb, legadekvátabb kifejezését nyerheti el .

Rothko nagy küzdelemben van a Seagram-munkával, ami-
kor második európai útja alkalmával, 1959 júniusában ismét el-
látogat Firenzébe, a San Lorenzo Bazilikában található Biblioteca 

 8 Idézi: Ashton, i. m. 147. Rothkóra nagy hatással volt Paestum, Pompeii, itt 
különösen a Misztériumok villájának Dionüszosz-legendája, Giotto Assisi-
ben, a Basilica di San Francescóban és a firenzei Santa Crocében látott ciklusa, 
Fra Angelico freskói a firenzei San Marco kolostorban, különösen a Krisztus 
kigúnyolása, a római Sixtus-kápolna, Piero della Francesca a Szent Kereszt Le-
gendája ciklusa az arezzói San Francesco templomban, valamint Massaccio 
Brancacci kápolnája a firenzei Santa Maria del Carminében. Rothko európai 
útjaihoz lásd: Sharp, i. m. 23–40.

 9 Idézi: Breslin, James, E. B.: Mark Rothko: A Biography, The University of Chica-
go Press, Chicago, 1993, 376.

10 Rothko barátai, Ferber, Gottlieb és Motherwell 1951-ben felkérést kapnak, 
hogy készítsenek műveket a New Jersey-i B’nai Israel zsinagógába. Rothko 
ezzel az elképzeléssel nem tudott azonosulni, ő nem egy már létező teret 
akart díszíteni, hanem olyan munkákat létrehozni, amelyek túlmutatnak a 
festészeten: „Megalkotni egy teret” – fogalmaz, uo. 377.

142 konkoly ágnes 



Laurenzianába. A könyvtárat Michelangelo tervezte, VII. Kelemen 
pápa, Giulio di Giuliano de’ Medici, il Magnifico unokaöccsének 
megbízására, aki a Sagrestia Nuovát is megrendeli a mestertől. A 
szerzetesi könyvtár, különösen annak előcsarnoka jár Rothko fe-
jében, amikor a Seagram-falképeken dolgozik.11 Későreneszánsz, 
a manierizmust előlegző mesterművével, az építészeti elemek, 
a hármas lépcsősor, az oszlopok, konzolok, vakablakok virtuóz 
összejátékában Michelangelo is teret, térélményt alkot, amely egy-
szerre idézi meg a szerzetesi életmód spiritualitását, kontemplatív 
hangulatát, az intellektuális elmélyülés atmoszféráját, és válik a 
művészet szentélyévé. A tér műalkotás, amelyben az „egészleges-
ség” érzetének meditatív hangulata születik meg, ahogy Rothko 
fogalmaz a San Marco kolostor Fra Angelico freskói kapcsán .12 A 
művész összesen harminc vázlatot készített a Seagramhez, ebből 
a kiállításon hetet láthatunk, a képeket a Biblioteca Laurenzianáról 
készült nagyméretű fotók kísérik. A terem középpontjában, „esz-
mei apszisában” a sötét árnyalatok miriádjait felvonultató Cím nél-
kül (Seagram falképvázlat, 1959) található.

Nem érdekelnek a színkapcsolatok, vagy a forma meg az ilyesmik. 
[…]. Engem kizárólag az alapvető emberi érzelmek érdekelnek – a tragé-
dia, az eksztázis, a végzet, és így tovább –; az, hogy az emberek gyakran 
összetörnek és sírva fakadnak a képeim előtt állva, azért van, mert én az 
alapvető emberi érzésekkel teremtek kapcsolatot […]. Az embereknek, 
akik sírnak a képeim láttán, hasonló vallásos tapasztalata van, mint ne-
kem, amikor festettem őket. Ha valaki azt mondja, hogy őt csak a képe-
ken megjelenő színkapcsolatok mozgatják meg, elvéti a lényeget.13

Rothko közel két évig dolgozik a megrendelésen, majd végül 
1959-ben eláll a megbízástól és visszaadja a tiszteletdíjat: „Sen-
ki sem fogja látni a képeket .”14 A sorozatból kilenc, 1970-ben, 
Rothko halála után néhány hónappal, a Tate Modern Rothko-
termében került kiállításra, és ott látható ma is, a művész utasítá-
sainak megfelelő világítással. 

A kiállítás Rothko hatvanas években készült kései munkáival 
zár. A művész palettája ebben az időszakban egyre sötétebb, egyre 
mélyülő akkordokon csendülnek fel a fekete, vörös, lila, narancs 
harmóniák. A vásznak grandiózus energiái már-már az elviselhe-
tetlenségig fokozzák a feszültséget, mélyen nyugtalanítók, ugyan-
akkor a legharmonikusabbak is: az őslényeggel való közvetlen, in-
tuitív, emocionális kapcsolódás, az egésszel, a mélyben ringóval 
való (újra)egyesülés élményét teremtik meg: „A festmény nem a 
tapasztalat képe, hanem maga a tapasztalat .”15

11 Ashton, i. m. 147.
12 Idézi: Sharp, i. m. 29.
13 Idézi: Rodman, Selden: Mark Rothko, in uő: Conversations with Artists, Devin-

Adair, New York, 1957, 93.
14 Idézi: Breslin, i. m. 177.
15 Idézi: Dorothy Seiberling: „The Varied Art of Four Pioneers”, LIFE, 1959. no-

vember 16, 82.
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Pannonhalmi Gyermekjogi 
Szimpózium

Kedves Vendégeink, Barátaink! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Barátsággal és nagy örömmel 
köszöntöm házigazdaként ked-
ves Mindannyiukat a Pannonhal-
mi Gyermekjogi Szimpózium alkal-
mából, amelyet a Pannonhalmi 
Főapátság és a Hintalovon Gyer-
mekjogi Alapítvány közösen szer-
vezett.

Megkülönböztetett tisztelet il-
let mindenkit, aki most itt van (so-
kan vagyunk, sok helyről). 520-an 
regisztráltak mintegy 250 szerve-
zet részéről; itt vannak a katolikus 
és a testvéregyházak képviselői, 
iskolafenntartók, intézményveze-
tők, pedagógusok, családsegítő 
és gyermekvédelmi szervezetek, 
civil szervezetek és állami ható-
ságok képviselői. Megkülönböz-
tetett tisztelet illeti az előadókat, 
a szervezőket, akik a háttérmun-
kát végzik, de azokat is, akik nem 
tudtak eljönni, viszont támogatá-
sukról biztosítottak bennünket: 
fővédnökünket, a köztársasági 
elnök urat, nuncius urat, püspök 
atyákat és oly sok további állami 
és civil szervezet képviselőjét.

Miért is ez a mindenkire kiterje-
dő megkülönböztetett tisztelet? Talán 
nem túlzás, ha azt mondom: tör-
ténelmi pillanat részesei lehetünk. 
Ma itt Pannonhalmán az első 
olyan találkozás jön létre hazánk-

ban, ahol különböző világnézetet 
valló és különböző gondolkodá-
sú emberek, eltérő működésű és 
felépítésű szervezetek képviselői 
(egyházak, civil szervezetek, hatósá-
gok, közfeladatot ellátó intézmények) 
leülünk, együtt gondolkodunk, 
eszmét cserélünk, és elhatároz-
zuk, hogy együttműködünk egy 
szent ügyön, a legsebezhetőbbek, 
a gyermekek védelmének szent 
ügyén.

Nagy öröm számomra (egy, 
a hazánkban ezer éve oktatással 
és neveléssel is foglalkozó szer-
zetesrend képviselője számára), 
hogy éppen a gyermekvédelem 
lehet világnézettől és pártpolitikai 
preferenciáktól függetlenül közös 
nemzeti ügy.

Arra hívok mindenkit: te-
gyünk meg mindent azért, hogy 
az ügy közös maradhasson, minél 
többek érezzék sajátjuknak azt, 
amivel másra nem hárítható ten-
nivalójuk van!

A Főapátság idei tematikus évé-
nek központi tartalma a csend. Ta-
pasztaltuk, hogy létezik elmélyülő, 
értékes csend, ami segíti a találko-
zást, a szembesülést létünk leg-
mélyebb dimenzióival, amikor 
is reflektálunk életünkre, szolgá-
latunkra, kapcsolatainkra. Hívő 
emberek tapasztalata, hogy ebben 
a jó csendben szólít meg az Isten . 
Ám sajnos arról is van tapaszta-
latunk, hogy létezik rossz csend is! 
Az elhallgatás csendje, az emberi 
tökéletlenségek és hibák, a bűnök 

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát és Fabiny Tamás, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház elnök-püspöke köszöntője elhangzott A csendtől a szóig – 
Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium köszöntőjeként, 2019. október 15-én.
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és a gonoszság elhallgatásának 
csendje. Ebből a rossz csendből 
azután nem (el)mélyülés, hanem 
(el)süllyedés fakad. Cinkosság, 
felelőtlen félrenézés, eltussolása a 
bajoknak. Ezeket a rossz csende-
ket meg kell törni . Azért kell meg-
törni, hogy az emberi méltóság ne 
sérüljön tovább. Úgy kell megtör-
ni, hogy az emberi méltóság ne 
sérüljön tovább. A rossz csend 
megtörése egyre táguló nyilvá-
nosságot jelent. A mi felelőssé-
günk – különösen is az újságíróké 
–, hogy a média tartsa tiszteletben 
az érintettek méltóságát, és bán-
talmazottságukat ne fokozza a 
nyilvánosság .

A mai alkalmat sokféle félelem 
előzte meg. Többen figyelmeztettek 
bennünket, tudunk-e majd – mi-
vel ennyiféle szervezet lesz együtt 
– az evangéliumi értékrend tala-
ján maradni. Nem csúszik-e vala-
mi félre? Nem lopózik-e be vala-
miféle idegen eszme és szemlélet 
közénk? Utólag hálás vagyok a 
megfogalmazott aggodalmak mi-
att! Elsősorban azért, mert tisztá-
zódott, senki sem a gyermekvé-
delem szent ügyének fontosságát 
kérdőjelezi meg, sőt inkább annak 
sikerre vitele miatt aggódik. 

Magam a konferencia ötleté-
nek kipattanása óta a Pannonhal-
mi Gyermekjogi Szimpózium egyik 
legfontosabb üzenetének – már előze-
tesen – azt tartom, hogy a gyermek-
védelem, azaz az erőszak, a bántalma-
zás és a visszaélések megszüntetése, 
és az átlátható, biztonságos keretek 
megteremtése olyan fontos szent ügy, 
amiért képesek összefogni és együtt-
működni világnézeti és erkölcsi kér-
désben eltérő módon gondolkodó szer-
vezetek is.

Tartalmas napot, azaz fon-
tos találkozásokat, összefogást, 
együttműködést és sok jó elhatáro-
zást kívánok Mindannyiunknak!

Hortobágyi T. Cirill

„A csendnek csönd az ára”

Igen tisztelt Jelenlevők! Főapát úr 
összefogásról beszélt, és ez termé-
szetesen ökumenikus, felekezetek 
közötti összefogás is, és termé-
szetesen minden jóakaratú ember 
összefogása kell legyen, világné-
zettől függetlenül. Az ökumeni-
kus összefogás jegyében vagyok 
most itt evangélikus püspökként. 
Amikor ez év elején az elnök-püs-
pöki székfoglalómat tartottam az 
evangélikus egyház zsinatán, ak-
kor egyebek mellett a következő-
ket mondtam: 

Nyíltan kell beszélnünk a nőket, 
a kiskorúakat és a kiszolgáltatottakat 
érő szexuális visszaélések kérdéséről, 
még az egyházban is. Zéró toleran-
ciát hirdetünk, ha szükséges, meg 
kell tennünk az előírt egyházjogi lé-
péseket, nagy intenzitással kell oda-
figyelnünk az áldozatok hangjára, 
és lelkigondozói segítséget kell nyúj-
tanunk nekik. Egyházunk küldetése 
Isten és emberek szolgálata. Ennek 
jegyében nem lehetünk partnerek az 
elkövetett bűnök fedezésében, de a fe-
lelőtlen vádaskodásban sem.

Akkor nem gondoltam még, 
hogy mennyire aktuális lesz az 
evangélikus egyház életében is 
ez a kérdés, és fájdalmas köteles-
ségemnek teszek eleget, amikor 
az evangélikus egyház részéről 
ezt a köszöntőt tartom, hiszen 
mindannyiunkat érintő, a mi egy-
házunkat, a mi közösségeinket, a 
mi iskoláinkat is érintő kérdésről 
van szó. És egyáltalán nem va-
lami modern vagy modernkedő 
kérdésről, ahogy sokan be szeret-
nék állítani . Hogy mennyire régi 
ez a kérdés, ahhoz hadd idézzek 
Móricz Zsigmond Árvácska című 
regényéből!

Kadarcs gazda elkapta a kis pucér 
lányt, nagyot, nagyot röhögve úgy 
kapta fel a földről, egy lábánál fogva, 
mint a békát, úgy lógatta maga előtt. 



– Hát te megoltalmazod a Dudás 
szőlejét?

akkor én téged megfogadlak.
hopp
Felhajította a magasba, a gyerek 

repült, és nem tudva, hogy zuhan 
a földre, de mire leesett volna, már 
Kadarcs gazda elkapta, újra felbillen-
tette, fel magasba, így labdázott vele.

Meg a szájához vette, belefújt a 
hasába, mint valami trombitába, brrrú 
bizsergett a kislány a rémülettől.

– Ne bántson!
Kadarcs gazda ment a gyerekkel; 

vitte; a maga szőlejébe vitte:
– Most megvagy! no most meg-

vagy! most nem tudsz elszaladni tő-
lem.

kell-e mézes kenyér?
kell-e cukor...
kis büdös kölyke
most megtöröm a te a csontodat is, 

megeszlek, lenyellek, megzabállak...
már régen fáj rád a fogam
tudod, ki vagyok én? 
De hiszen Csöre ismerte:
– Pista bácsi! 
– Nem, Rudi bácsi!.
– Pista bácsi!
– Nem fogod be a szádat! Nem 

hallod, hogy Rudi bácsi vagyok? Te!
Vad nevetéssel törte, úgy csavar-

gatta a gyereket, mintha vesszőbül 
volna, és semmit se érezne, lehetne 
hajlítani, mint a gúzst.

– Nem szereted Rudi bácsit? Jaj, 
te senki gyereke!

A testvérek már messze jártak, de 
azért vissza-visszanéztek; szerették 
volna tudni, mi történt Csörével.

Egyszer csak velőt rázó sikoltást 
hallottak. A goromba ember nagy vi-
háncolással karóba vágta a gyereket, 
hogy az véres lett rögtön.

De nem törődött vele. Ledobta.
– Mégy haza. Várnak.
Csöre fogta magát hátul, ahol fájt 

és vérzett, és futott mezítláb a mezőn. 
Sehol senki, csak egy kismadár tipe-
gett gyalog a nagy tarlóban.

Megrendítő az Árvácska című 
regény, és megrendítő az itt leírt 

abúzus, és még megrendítőbb, 
hogy tudjuk, hogy ez nem egy 20. 
század eleji történet, hanem 21. 
századi történet is lehet. És van-
nak hasonló elbeszélések nem-
csak az irodalomban, hanem a va-
lóságban és nemcsak világi téren, 
hanem egyházban is . Tudván tud-
juk, hogy hány gyerek nem kap 
szeretetet, akiknek születését nem 
áldásnak, hanem átoknak tekin-
tik, vagy akik meg sem születhet-
tek, mert már magzatként halálra 
ítélték őket. Kisfiúk és kislányok, 
akiknek szemében mélységes szo-
morúság van, úgy néznek a vi-
lágba, mázsás terheket, titkokat 
cipelve. Kicsinyek, akiknek tár-
sadalmi igazságtalanságok vagy 
egyéni brutalitások miatt veszély-
be kerül az élete, a jövője. Akiket 
kihasználnak, prostitúcióra kész-
tetnek, akiket otthonukban, az 
iskolában, vagy éppen a sekres-
tyében, hittantáborban, gyermek-
kórusban, konfirmációs táborban 
gyaláznak és aláznak meg .

Van-e gyógyulás? Eljutunk-e 
valóban a csendtől a szóig? Far-
kas Árpád erdélyi költő egyik 
versének ez a címe: Csak csend ne 
legyen. Egy sort hadd idézzek: „A 
csendnek csönd az ára .”

Mert ha hallgatunk, ha csend-
ben vagyunk, és hallgatásra 
kényszerítjük az áldozatokat, 
annak nagy ára van: a csendnek 
csönd az ára . Meg kell törni a 
csendet . Lehet, hogy sokan azt 
élik át, hogy emberek hallgatnak, 
de még talán az Isten is hallgat – 
úgy, ahogyan egy Bergman-film-
ben . Hallgat az Isten, mert az em-
ber elhallgattatja őt. Isten csend-
je, Isten hallgatása, Isten hiányá-
nak a megtapasztalása az, amire 
áldozatokat kényszerítünk, hogy 
nemcsak földi, evilági síkon ro-
moljanak el interperszonális kap-
csolataik és önértékelésük, ha-
nem az Istennel is romoljon meg 
a kapcsolatuk, hogy Isten hallga-
tását éljék át .
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Azért is vagyunk ma együtt, 
hogy a csendnek ne csönd legyen 
az ára! Ezért köszöntésem végén 
hadd utaljak Isten igéjére. Ezékiel 
próféta így vezeti be ezt a bátorí-
tó híradást: „Így szól az Úr.” Isten 
tehát megtöri a hallgatását . Isten 
megtöri a csendet. Szól az Úr, és 
azt szeretné, hogyha az emberek 
is szólnának . Meg tudnának, meg 
mernének szólalni az áldozatok, 
meg tudnának, meg mernének 
szólalni az elkövetők, meg tudná-
nak, meg mernének szólalni pa-
pok, püspökök, felelős emberek. 
„Így szól az Úr.” Ezékiel prófétá-
nál a 34. rész 16. verse szerint így 
szól az Úr: „Az elveszettet meg-
keresem, az eltévedtet visszatere-
lem, a sérültet bekötözöm, a gyen-
gét erősítem, úgy legeltetem őket, 
ahogyan kell .” 

Egy erről a témáról szóló 
könyv ezt a címet viseli: Az egy-
ház nyílt sebe. És akkor Isten vá-
lasza ez: „A sérültet bekötözöm. 
A gyengét erősítem. Legeltetem 
őket, mert hozzám tartoznak.”

Fabiny Tamás

Kultúránk szövetének 
alapszínei

Hidas Zoltán: Törékeny 
értelemvilágaink (A 
világalakítás rendje és 
szabadsága)

A modernitás számos gondol-
kodója az úgynevezett meta-tör-
ténetek elbeszélhetetlenségének 
gyanúját oly mértékben vetette 
fel, hogy még manapság is óva-
tosságra int sokakat figyelmez-
tetésük. Öt éven át tartó szocio-
lógiai képzésemben a kurzusok 
legalább kétharmada foglalko-
zott mikrotémákkal, a különbö-

ző aldiszciplínák kérdéseivel, és 
miután a kötelező bevezető nagy-
előadások elhangzottak (filozófia, 
közgazdaságtan, társadalomtör-
ténet), akkor kerültek csak szóba 
szociológiatörténeti és szocioló-
giaelméleti stúdiumok. Így talán 
megfontolandó az a megállapí-
tás, hogy a modernitás gyanúja 
beférkőzött és otthonra lelt a fel-
sőoktatás világában. Éppen emi-
att fontos és súlyos munka Hidas 
Zoltán intézetigazgató professzor 
(PPKE-BTK) vállalkozása: a gyűj-
teményes kötetben kultúráról, 
történelemről, vallásról, közös-
ségről és identitásról osztja meg 
tűnődéseit, amely (szerkesztett) 
előadások és tanulmányok felöle-
lik kutatói, valamint oktatói mun-
kájának sarokpontjait .

Elsőként érdemes meghal-
lanunk a kötetben a szociológia 
(és a társadalomtudományok) 
művelésével és témakeresésével 
kapcsolatos önreflektív megálla-
pításokat . A társadalomtan egyik 
első törekvése az volt, hogy a vi-
lágon túli mágikus elbeszélések 
helyett sajátos világi történeteket 
mondjon el nemegyszer a provo-
káció vagy a leleplezés jegyében . 
Világunk valóságát tehát önma-
gára, evilági jelenségekre akarta 
visszavezetni; „így vált a világ 
mindenestül emberi alkotássá, 
benne az ember pedig olyan lény-
nyé, aki a világ kihívásaira a leg-
különfélébb eszközökkel reagál: 
pattintott kőszerszámoktól biro-
dalomépítményeken át vallási 
kultuszokig és hiedelmekig – hi-
szen a legmagasabb szintű eszköz 
a világ kezelésére nyilván egy ma-
gasabb világ, a vallási túlvilág” . 
(244) A tudományos kutatásban 
tehát szerkezetek, rendszerek és há-
lózatok elemzését végezzük, és a 
világi történések megragadására 
a természettudományoktól köl-
csönzött fogalomkészlettel dol-
gozunk, amikor mechanizmusokat, 
funkciókat és mátrixközösségeket tö-
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rekszünk feltárni. Pontosan ezt a 
folyamatot nevezi Max Weber a 
világ varázstalanodásának, ame-
lyet a tudomány teljesít ki, „me-
chanikus kozmosszá alakítva a 
világot, amelynek önmagába zá-
ródó immanens rendjéből minden 
átfogó értelem kiszorul”. (222)

Hidas Zoltán ebben a kontex-
tusban beszél a saját világát va-
lahogy eleve értő emberről mint 
„értelemvilágról”, aki számára az 
intenzíven gyarapodó önmagáról 
és világáról való ismeretek ellené-
re mindig marad valami „nyug-
talanítóan megmagyarázatlan” . 
(20–21) E nyugtalanságot csak fo-
kozza, hogy „ma már az értelme-
zések értelmezett értelmezése zaj-
lik” (28), amely egyfelől élesíti ér-
zékenységünket, másfelől viszont 
erősíti bizonytalanságunkat. A 
világalakítást tehát egy támaszok-
tól megfosztott ember és közössé-
ge végzi, felépítés és felfedezés he-
lyett sokkal inkább a konstrukció 
és a feltalálás jegyében . Azonban 
felmerül a kérdés, vajon az em-
ber valóban képes-e elhordozni a 
világról alkotott saját értelmezői 
tevékenységét; és éppen e kérdés-
ből fakad egy másfajta világala-
kító program, amelynek lényege, 
hogy az ember értelmezői művét 
bizonyos önkorlátozással „gyako-
rolja” . Annak belátásával, hogy az 
értelmezések hálójában magukat 
szabadnak vagy éppen kiszolgál-
tatottnak tartó emberek léteznek, 
egy olyan látásmódnak adunk te-
ret, amely „perspektíva az egyéni 
szabadság, a teremtett világ vagy 
éppen a világértelmezés élményét 
és gondolatát nem ismerő világok 
értelmi tereit és mozgásait is át-
fogja – miközben a rájuk irányu-
ló kérdései kimondatlanul is ma-
gukban hordozzák a szabadság és 
az értelmezés ügyeit”. (34)

A szerzői szándék szerint az 
önmagukban is olvasható tanul-
mányokat három részbe csopor-
tosítva találja az olvasó: az első 

öt fejezet az újkorban „üggyé” 
váló kultúra néhány aspektusát 
tárgyalja, a következő hat írás a 
varázstalanodott jelen problémá-
ját mutatja be, végül a harmadik 
részben a modernitásban egyre 
fokozódó érdeklődéssel szemlélt 
identitás kérdéséről olvashatunk. 
Szinte minden tanulmányban ér-
vényesül a történetiség dimenzió-
ja abban az értelemben, hogy egy-
egy kérdéskörhöz egy eszmetör-
téneti ív felvázolásával és elemzé-
sével közelít, a görögöktől kezdve 
a jelenkor legjelentőseb gondolko-
dóival bezárólag . Néhány esetben 
egy-egy életműre fókuszálva me-
rülünk alá az adott probléma tár-
gyalásában .

Az első fejezetben a weberi 
életmű néhány alapfogalmáról ol-
vashatunk. Max Weber számára a 
kultúra az ember által értelemmel 
felruházott világegész egy szelete, 
amely értelem utáni vágyat a vi-
lággal való meghasonlás tapaszta-
lata ébreszti az emberben. (47skk.) 
Az ember értelemkeresői mivoltá-
nak szemlélésében a vallástörté-
net ad világos támpontokat. E tör-
ténetben tapintható ki a fentebb 
már említett meghasonlás, vagyis 
a vallás és a világ közötti feszült-
ség és versengés, amelynek újkori 
győztese „a mindenestül világgá 
vált világ” (55) lesz – és ezt a fo-
lyamatot jelöli a varázstalanodás 
fogalmával Weber. A meghason-
lás ellenében az egységesítő ten-
denciák állnak, amelyek kapcsán 
Jan Assmann óegyiptomi kuta-
tásai szolgálnak tanulságul szá-
munkra (2. fejezet). A régészeti és 
írásos emlékek alapján egy olyan 
kultúra kontúrjai bontakoznak ki, 
amelyben vallás és kultúra/politi-
ka egységét találjuk, s amelyben 
az istenek viszonya társadalmi 
viszonyokat képez le . A fokozó-
dó sokféleség ellenében Ehnaton 
monoteista forradalma tör utat 
magának, s ezzel párhuzamosan 
egy bibliai egységprogram jelent 
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meg Mózes személyével . Egy és 
sok küzdelme a vallás terében az 
ószövetségi kivonulással igaz és 
hamis harcává válik, amelynek sú-
lyos következményeiről a vallás- 
és egyháztörténet tudósít – ek-
képpen a monoteizmus „mindig 
újból valóságba forduló veszélyé-
vé” (81) válik az erőszak. Így kap-
csolódik tematikusan az első rész 
harmadik fejezete a korábbiak-
hoz: a szférák közötti és a szférá-
kon belüli megosztottság megte-
remti és fokozza a „közös nevező 
vágyát” . A nyugati emberkép mé-
lyén (is) ott rejlik a bibliai isten- és 
emberkép: „a bibliai hagyomány 
személyes, világfeletti, cselekvő 
istenének […] leginkább egy vi-
lágalakító aktív ember felel meg” 
(93), s e kép újkorban szekularizált 
formájaként szerves része a mai 
nyugati emberi alkatnak . Az út 
idáig az egységesnek vélt közép-
kori kultúra lebomlásán át állam 
és egyház szétválasztásáig tartott, 
amelynek következményeként az 
identitásalkotás (ti. a választás) 
feladata hárul mind a mai napig 
az egyénre. A döntést megelőző 
tájékozódást segítette ki a nyuga-
ti jogrend és a filozófiai morálhit 
„gyümölcse”: „az emberi jogok-
nak az emberi méltóság eszméjé-
vel összefüggő intézménye”. (99) 
Ezen szekuláris humanizmus (és 
a személy szakralizálásának) kö-
vetkezménye az a törekvés, hogy 
megkíséreljük megérteni a mási-
kat a tolerancia jegyében . „Ami 
– minden hatalmi igényen innen 
vagy túl, de jobbára kívül – a pár-
beszéd alapjaként szociológiai 
nézőpontból marad, az a közös 
nevező különféle erősségű és sok-
féle természetű vágya, és az ebből 
táplálkozó elkötelezett keresés. 
Amit ehhez a kereszténység mint 
sajátot felkínál: a felebaráti szere-
tet belső és külső gesztusa, ami-
nek az immanens világ számára 
is értelmezhető egyik látványa a 
segítségre szoruló segítése.” (105)

Hidas Zoltán egy további feje-
zetben egyfajta térszociológiai váz-
lat körvonalait rajzolja meg, amely 
„álláspontok versengő sokfélesége 
arról is árulkodik, hogy a tét je-
lentős: a külső tájékozódásban is 
a belső eligazodás forog kockán”. 
(124) Egy másik tanulmány pedig 
a születésről alkotott kép vallás- és 
eszmetörténeti mozaikjait vázolja 
fel, az ősi egyiptomi és hindu ele-
mektől kezdve a bibliai súlyponto-
kon át az újkor három születésesz-
méjéig bezárólag .

A második rész tanulmányai-
ban jut érvényre leginkább egy-
egy gondolkodó fókuszált bemu-
tatása, mint Max Weber karizma 
fogalmának, Mannheim Károly 
utópiájának, Émile Durkheim szo-
lidáris közösségének vagy a kor-
társ Hans Joas életművének átte-
kintése révén. Az első két fejezet-
ben ugyanakkor a korábban már 
tapasztalt történetiség-dimenzió 
bontakozik ki, amikor is a szer-
ző elsőként az újkori felejtésszo-
rongás radikalizálódása mögötti/
előtti folyamatokat szemléli. Az 
emlékezés és felejtés dinamikája 
különféle alakzatokat öltött a tör-
ténelemben (153skk.): a görögök 
számára a preegzisztens tudás 
visszaidézése vált feladattá; a zsi-
dó nép és Jahve között kötött szö-
vetség radikális elfelejtésére való 
emlékezés szervezte meg magát 
a zsidó népet; míg a keresztény 
felejtésteológia a lelkiismeret és a 
bűnmegvallás köré szerveződött. 
Mindezek origójában az a szocio-
lógiai belátás áll, hogy emlékezés 
és felejtés mozzanatai csoporthoz 
kötöttek (Maurice Halbwachs). A 
szekuláris kiutak legújabb módo-
zatai a közös elbeszélésekbe szö-
vődő élettörténetek és a módsze-
resen megkövetelt felejtés prog-
ramjaiban artikulálódnak .

Egy másik tanulmány a re-
formáció és a modern világ kap-
csolatát tárgyalja újra egy olyan 
gyanú felidézésével, miszerint 
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számos mai modern tartalom mö-
gött vallástörténeti előzményeket 
érdemes sejtenünk. Hidas Zol-
tán összefoglalásában a reformá-
ció mint vallási mozgalom „egy 
külsőleg kötetlenebb belső elkö-
telezettségre tör, szükség esetén 
a legközvetlenebb világi kapcso-
latokat is elutasítva”. (168–169) 
Ebben az intézményektől elváló 
szabadságigényben nem csupán 
a hit szabadságának alapjait lát-
hatjuk meg, hanem a gondolat és 
a politikai hovatartozás szabad-
ságát is. Hidas Zoltán itt fejti ki 
Ernst Troeltsch protestáns teoló-
gus nézeteit, aki szerint „a protes-
tantizmus »legfeljebb« és »jobbá-
ra« »áttételesen, vagy éppen nem 
szándékoltan« járult hozzá a mo-
dern világhoz; inkább a felvilágo-
sodás eszméi, a tudományok és a 
humanisztikus kritikai-felszaba-
dítási mozgalmak bontakoztatták 
ki a protestantizmusban is benne 
rejlő »modern elemeket« – ame-
lyek legfontosabbja persze éppen 
egy vallási veretű individualitás”. 
(172) Ebben a vonatkozásban Max 
Webernek a protestáns etika és a 
kapitalizmus szelleme viszonyá-
ról alkotott tézisét is górcső alá 
veszi a szerző, amely kapcsán a 
két tényező oksági összefüggése 
vagy csupán a kettő egymás iránti 
affinitása lehetőségei között máig 
vita áll fenn az értelmezők között.

A kötet harmadik részének öt 
tanulmánya az identitás kérdésé-
nek aspektusait tárgyalja, hiszen 
„az emberi identitás kérdése, a 
differencia kérdésének ikerkér-
déseként, az egy és a sok elvi vi-
szonyára vonatkozó kérdés ben-
nünket leközvetlenebbül érintő 
változata”. (270) A filozófiatörté-
net sokáig fenntartott metafizikai 
érdeklődése után (ahol a kérdés 
a micsoda?) korunkban a kicsoda? 
kérdése mintha már az előbbieket 
szorítaná ki a gondolkodás látó-
köréből. Azt sem felejthetjük el, 
hogy az identitáskérdés a modern 

kor bizonytalanságai között vető-
dik fel a legélesebben, rányomva 
az identifikáció feladatának sú-
lyát az egyénre, aki „magára utal-
va állandó döntési kényszerben 
él”. (275) Sőt, Søren Kierkegaard 
gondolatait felevenítve „csak a 
választani tudás választásával 
mint kétségbeesésben történő ön-
választással sikerülhet az áttörés 
a voltaképpeni énhez”. (291) Az 
identitás új- és jelenkori alakvál-
tozásait megelőzően vallási forrá-
sokra is bukkanunk, és a keresz-
ténység hozzájárulását ismerhet-
jük fel az önmegismerés útján, a 
mindaddig ismeretlen belső terek 
kiépítése folyamatában, amely va-
lójában az Isten megismerésének 
medrét vájja ki . A puritán szel-
lem ezen őszinte törekvése azon-
ban „világon belüli üdvösséggé 
világiasodott”, így „a személyes 
identitás fogalma ettől kezdve a 
személy mivolt teherbíró virtuó-
zait keresi – és hívja életre”. (268) 
A korábban már feltett kérdés itt 
újabb visszhangra lel: „mennyi és 
milyen jellegű identitást bír el mai 
alakjában az ember?” (286)

A modern identitás jelensé-
gét a kötet utolsó két fejezetében 
Hidas Zoltán személy és hatalom 
viszonyának néhány kérdésé-
ben, továbbá a felejtés és emléke-
zés dinamikájában ragadja meg . 
Az előbbi téma az uralom alól 
kiszerveződő szabadsággondo-
latban ölt testet, amelynek célja, 
hogy rátaláljon az önfegyelme-
zés (az önmagunkkal való törődés) 
programjának intézményektől 
mentes módjaira . A hatalomtól 
való mentesség mellett azonban 
a „biztonságra törekvés antropo-
lógiája” (317) is megjelenik, amely 
az eredendő társiasság durkheimi 
gondolatát hívja elő. „Még szemé-
lyes identitásunk is csoportélmé-
nyekben gyökerezik, amelyeknek 
ahhoz is megvan a hatalma, hogy 
a személy mivolt legújabb alak-
jaként az »egyéniséget« emeljék 
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magasba.” (320) Felejtés és emlé-
kezés dinamikáját tekintve arra a 
belátásra jutunk, hogy a modern 
kommunikációs csatornák révén 
„időtlen egyidejűségben” élünk, 
így maguk a történések utolér-
hetetlenné válnak . „A jelen tá-
jékozódásvesztését mindinkább 
»elbeszélt« vagy éppen »meg-
emlékezett« múltak igyekeznek 
kompenzálni.” (336) Sőt, az elbe-
szélt emlékezés egyben saját ma-
gunk mivoltának, önképének ad 
támpontokat . (Gondolat, Budapest, 
2018)

Kisnémet Fülöp

Kerülőutak

Andrei Pleșu: Jézus 
példázatai  
(Az elmesélt igazság)

Kortárs irodalmunkban igencsak 
sajátos, majdhogynem egyedül-
álló teljesítmény egy olyan mű 
megvalósítása, amely a Szent-
írás részletekbe menő elemzésére 
vállalkozik, méghozzá úgy, hogy 
kívül marad mindenféle bevett 
teológiai, filozófiai vagy ideoló-
giai értelmezésen. Andrei Pleșu1 
tollából a bibliai szövegeknek egy 
olyan újszerű megközelítése szü-
letett, amely „egyszerre szöveg-
hű és eredeti módon” viszonyul 
a Mester tanításaihoz, s amely kí-
sérlet páratlannak bizonyul úgy a 
román, mint a magyar irodalom 
vonatkozásában .

A könyv olyan lényegi, döntő 
kérdéseket állít reflektorfénybe, 
amelyek mindannyiunk számára 
kikerülhetetlenek és mégis meg-
válaszolhatatlanok . Mi az élet 
értelme? Mi a boldogság? Mi a 
szeretet? Miben áll a bölcsesség? 
Pleșu ezeket „oroszos kérdések-
nek” nevezi, amelyeket nemcsak 

nem lehet, de nem is kell megvá-
laszolni, hiszen „nem az általuk 
előhívott válaszokból élnek, ha-
nem éppen saját kérdező lényük-
ből”. (14.) Legjobb megoldásuk, 
hogy egy mértani pontosságú vá-
lasz helyett egy analógiát, meta-
forát ajánlunk fel magyarázatuk-
ként, egy átformáló (és átformált) 
kerülőutat, amely jelzőtáblaként 
szolgálhat az egyértelmű válasz 
hiányában járt úton . A nagy kér-
dések megválaszolására tett kísér-
leteinkben tehát elkerülhetetlenül 
az analógiához, az elbeszéléshez, 
a példázathoz fordulunk, mivel 
az általuk feszített térbe „nem 
lehet belépni közvetlenül, főaj-
tón keresztül, csakis a Szentlélek 
által, aki körbejárja a dolgokat . 
Kerülőúton, lengedezve.” (25)2 
És mint ahogy ezekre a nagy kér-
désekre sem adható egyöntetű és 
végérvényes válasz, úgy a krisz-
tusi tanítás gazdagságát sem lehet 
egyetlen mondatba vagy doktrí-
nába sűríteni, mivel „az igazság 
nem fejezhető ki csupán egyenle-
tekben és tételekben, gépies sza-
bályokban és változatlan törvé-
nyekben”. (24)

Pleșu abban látja az epikus 
tartalom, az elbeszélés, elmesélés lé-
nyegi különbségét az érvelő be-
szédmódhoz képest, hogy bizony-
talansággal, pontatlansággal veszi 
körbe az üzenetet, amely nyitottá 
teszi a példázatot az újabb és újabb 
értelmezésekre; nem valamiféle 
elméletet fejt ki, hanem egy hely-
zetről, tényállásról számol be, a 
bizonyítás helyett közöl valamit . 
Az elbeszélésben ugyanakkor – a 
logikus argumentációval szemben 
– élet van . Bevezetésként a könyv 
ezt nem egy krisztusi példázattal, 
hanem Eisik rabbi történetével 
szemlélteti, akinek Prágába kel-
lett eljutnia ahhoz, hogy megtud-
ja, hol találja meg a krakkói ottho-
nában elrejtett kincset. A történet 
elmesélése után pontokba szedve 
elméleti-diszkurzív módon követ-
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keznek azok az alapgondolatok, 
amelyekből annak tanító jellege 
fakad: amit keresel, többnyire csak 
egy kéznyújtásnyira van tőled, vi-
szont ahhoz, hogy rátalálj, előbb 
nagy kitérőt kell megtenned; és 
további sűrített tanulságok. S bár 
ezek ténylegesen a példázat részei, 
amelynek tanulságaiként levonha-
tóak, mégsem rekonstruálható be-
lőlük a történet maga, nem adják 
vissza annak egészét és komplexi-
tását, ugyanakkor pedig a felsorolt 
következtetésekre redukálják ér-
telmezési lehetőségeit. 

Pleșu harmincnégy példáza-
tot vesz számba a könyv során, 
mindet az igazságra való fogé-
konyságunkról szóló tanításként 
követve. Ezek által szemlélteti 
az Ige befogadásának lehetséges 
akadályait, a Krisztus üzenetétől 
való elzárkózás különböző for-
máit, mint amilyen a szellemi tu-
nyaság, a pillanatnyi lelkesedés, 
a világi gondok túlzott térnye-
rése, a mértéktelen kritikusság, 
vagy a nyájösztön agresszivitása . 
Megnevezi az üzenet iránti fogé-
konyság néhány fokozatát is az 
egyszerű beleegyezéstől egészen 
a tudatos várakozásig . Megpró-
bálja azonosítani azokat a ténye-
zőket, amelyek akadályozzák az 
üzenet megfelelő befogadását, 
(ahogyan erre maga Jézus is fel-
hívja a figyelmet éppen a példá-
zatok szövegeiben és ezek által), 
valamint olyan magatartásformák 
követésére ösztönöz, „amelyek 
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy 
belépjünk a példázatok tanításá-
nak világába”. (200) 

Az író folyamatosan visszaté-
rő, az egész könyv gondolatmene-
tét átszövő koncepciója a cselek-
vés fontosságának hangsúlyozása 
a krisztusi Ige és igazság iránti fo-
gékonyságunk tekintetében . Nem 
elég ugyanis hallani az Igét, meg 
is kell élni azt . „Nem elég meg-
érteni Krisztus beszédét, annak 
megfelelően kell cselekedni is.” 

(233) Ebben a gondolatvezetésben 
részint megmutatkozik a mű orto-
dox sajátossága a protestáns felfo-
gással szemben, amely a hitre ala-
pozza tanításait . Fontos azonban 
megemlítenünk, hogy Pleşu nem 
különíti el ezt a kettőt egymástól, 
sokkal inkább lényegi összetarto-
zásukat emeli ki . Az evangéliumi 
szövegek ugyanis „éppúgy hang-
súlyozzák azt, hogy a hit jelenti 
a nélkülözhetetlen belépőt Isten 
országába, mint a cselekedetek 
fontosságát, kiváltképpen a jó 
cselekedetekét”. (249) Mindket-
tő lényegét veszti a másik nélkül, 
egyik autentikussága feltételezi a 
másik jelenlétét . 

A példázatok által kitüntetett 
erények is mind a tettek fényében 
mutatkoznak meg: a várakozás 
készsége (A virrasztva várakozó 
szolgák), a felkészültség és min-
denkori készenlétben állás (Az 
ajtóőr), merészség (Az éjfélkor érke-
ző barát), kitartás (A hamis bíró és 
a kitartó özvegy), a leleményesség 
és kockázatvállalás (A talentumok, 
A hamis sáfár). Ezek pedig mindig 
két elsődleges tényezővel állnak 
szoros összefüggésben: a bölcses-
séggel és az ebből fakadó cseleke-
detekkel. Várakozni például Pleșu 
szerint annyi, mint „készen állni 
minden időben, bármikor”, akár 
éjszaka is . Az ébrenlét fogalma 
pedig – várhatóan – jóval túlmu-
tat önmagán: „nem aludni annyi, 
mint bölcsnek lenni, olyan életfor-
mát és elköteleződést választani, 
amelyben szüntelenül szem előtt 
tartjuk Isten Országának távla-
tát”. (168) Éberségünk saját tuda-
tunk (és tudatosságunk) ébersé-
gét jelenti, állandó készenlétet a 
Mester fogadására, az elhívatásra . 
Pleşu kitünteti a bölcsességet az-
által, hogy bűnnek találja az os-
tobaságot; a bölcsesség kezdetét 
pedig az Isten félelmében látja – 
amennyiben a félelem a csodálko-
zás képességét jelenti .3 Ugyanak-
kor azonban kifordítja a képzetek 
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bevett sorrendjét: meglátásában 
„nem az elmélet az alap, hanem 
a cselekvés, amely teljessé teszi és 
igazolja azt” (237), ám egyik sem 
érvényes a másik nélkül, hiszen 
„a cselekvés a megismerés egyik 
formája, ahogyan az ismeret is a 
cselekedés egyik módja”. (249) Az 
ismeretet a cselekedet minősíti és 
fordítva . 

A példázatok számos klasz-
szikus, illetve néhány teljesség-
gel radikális értelmezési kísér-
letét illetően Pleșu két ellentétes 
pólusú problémával szembesít, 
amelyek mind elvétik a példáza-
tok szövegével való találkozást . 
Előbbiek esetében a sűrítő egy-
szerűsítés, valamint az egyértel-
mű megfeleltetés szűkösségére 
hívja fel a figyelmet, amelyekkel 
a hagyományos, általában mora-
lizáló magyarázatokban találko-
zunk: a „lámpásnak” Krisztussal, 
a „vékának” az ószövetségi Tör-
vénnyel, a „lámpatartónak” az 
Egyházzal vagy a hittel való azo-
nosítása például (A véka alá rejtett 
lámpás példázata alapján) puszta 
„elszegényítő újrakódolás” (73), 
amely által banális keretek szű-
kősségébe szorítjuk a valójában 
kimeríthetetlen tanítást . A kime-
ríthetetlenség ugyanakkor nem 
jelentheti az értelmezés túlzott ki-
tágítását sem, ugyanis „illegitim 
és meddő próbálkozás, ha valaki 
úgy akarja újrahasznosítani a szö-
veget, hogy teljességgel mellőzi 
az azt megalkotó eredeti szándé-
kot, és olyan témát keres benne, 
amelynek semmi köze annak sa-
játos kérdésfeltevéséhez” (312) – 
azaz Pleșu a közvetlen kontextust 
és a Szentírás egészét mint értel-
mezési keretet egyaránt elmu-
laszthatatlannak tartja .

Az író felhívja ugyanakkor a 
figyelmet „az üres tudományos-
kodásba süppedés veszélyére” is 
(313), azaz a jelentéktelen rész-
letkérdésekre fordított túlzott fi-
gyelem és hangsúly veszélyére . A 

Jordánban található halfajok szá-
mának, a kősziklára és a homokra 
épített házak szomszédságának 
vagy akár a szüzek kilétének és 
hovatartozásának kérdésfeltevé-
sei ugyanis már mind amellett 
tanúskodnak, hogy nem tudunk 
különbséget tenni a mellékes és 
lényeges dolgok között. „Elveszí-
tettük azt a készséget, hogy a lé-
nyegre kérdezzünk rá, már nem 
érzékeljük a végső kérdések mély-
ségét.” (51) És éppen ez az, ami kí-
vül rekeszt a valódi kérdéseken, 
„kívül a megfelelő válaszokon, 
a helyes életvezetésen, az Orszá-
gon”. (50) A kint-lét pedig maga 
a legfőbb bűn, hiszen ez minden 
más bűn forrása – kívül maradni 
a hiten ugyanis mindenféle zabo-
látlanságnak helyet ad .

Jézus mindenkinek felajánlja a 
lehetőséget a bebocsáttatásra – az 
üzenet megértése és az erre való 
válaszadás már a mi gondjainkra 
van bízva . A Mester nem válogat, 
de nem is kérlel, és legfőképpen 
nem kényszerít. Kegyelmes, ám 
nem osztogat úton-útfélen üd-
vözülést, hiszen „nem mindenki, 
aki válaszol a meghívásra, alkal-
mas arra, hogy részt is vegyen az 
ünnepi lakomán”. (216) Aki nem 
zörget, vagy nem nyitotta meg sa-
ját ajtaját, amikor tőle kérték, nem 
lel bebocsáttatásra.

Ahogyan Jézus ítélete mindig 
helyzetfüggő és egyénre szabott, 
úgy beszéde sem egyirányú, mo-
noton vagy kiszámítható . Min-
den időben, mindenkihez szól, és 
mindenkoron aktuális . Tanításai 
éppen emiatt nem írhatóak le vég-
érvényesített, moralizáló szenten-
ciákként, egyértelmű ideológiák-
ként. Az ideológiák Pleșu szerint 
hajlamosak arra, hogy „mérgező 
ördögi köröket generáljának a 
társadalomban”. (229) Beszűkítik 
az értelmezés tágasságát, éppen 
ezért veszélyesek. Andrei Pleșu 
úgy hámoz le mindenféle berög-
zült elméletet a Szentírás tanítása-
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iról, hogy közben nem feledkezik 
meg hűnek maradni a szöveghez, 
és annak üzenetéhez. Olyan ve-
szélyekre, ugyanakkor további 
lehetőségekre hívja fel az olvasó 
figyelmét az értelmezést illetően, 
amelyek segíthetnek újragondol-
ni eddigi tájékozódásunkat nem-
csak a szent szövegekben, hanem 
saját életünkben is. A vallástól 
eltávolodott, elvilágiasodott hét-
köznapjainkban a Jézus példázatai 
útjelző táblaként szolgálhat mind-
azok számára, akik hajlandóak a 
befogadásra . (Visky S. Béla fordítása, 
Koinónia, Kolozsvár, 2019)

Béni Brigitta

Jegyzetek

1 Andrei Gabriel Pleșu 1948-ban 
született Bukarestben. A Buka-
resti Tudományegyetem profesz-
szoraként több évtizeden át mű-
vészettörténetet és vallásfilozófi-
át tanított. Számos kötet szerző-
je, ezek közül már több magyar 
nyelven is megjelent (Madarak 
nyelve, Tescani napló, Robinson eti-
kája. Az intervallum etikájának ele-
mei, Angyalok) 2 Az író itt Marin 
Tarangul (1938–2010) román teo-
lógus, művészetkritikus, filozó-
fus, író megfogalmazását idézi. 3 
Pleșu elfogadhatatlannak tartja 
azt a felfogást, miszerint a Biblia 
teológiája a félelem teológiája vol-
na, hiszen Krisztus üzenete maga 
a bátorságot és belső békét adó 
üzenet.

Horizontok hívása

Csordás Zoltán képeihez

A horizont a láthatár pereme: a 
határát képezi annak, ameddig 
ellátunk. Egyúttal határt szab a 
távolság felmérhetőségének, a 
megismerés kiterjedésének . Az 
ég és föld között húzódik, ezáltal 
egyszerre jelenség és jel: a felszí-
ni tájék látszólagos peremvidéke, 
a közeli kiterjedése, az elérhető és 
a távoli, elérhetetlen közti válasz-
vonal kirajzolódása .

A horizont különös és komp-
lex jelenség, és ez igazán ott mu-
tatkozik meg, ahol a domborzat 
nem bontja meg és növényzet 
nem fedi el: egy egyenes, a termé-
szetben mutatkozó egyedülállóan 
kiterjedt geometriai alakzat. Ez 
a merőben absztrakt tulajdonsá-
ga a síkságoknál vagy a magas-
hegyekről nyíló kilátásnál még 
egyértelműbben mutatkozik meg 
a tengereken . „A körformájú ho-
rizont – ahogy Friedrich Ratzel, a 
geográfia egyik alapító atyja írja – 
az égbolt fölébe ívelő harangjával 
tisztán és mindenütt csak a tenge-
ren található meg .”1

A horizont különössége abban 
áll, hogy mindenütt jelen van, és 
körös-körül húzódik. A körkörös 
láthatár képezi a héber Biblia ho-
rizontját is, amely ugyan a végte-
len víz képére utal, de az ugyan-
csak végeérhetetlennek tűnő 
sivatagok tapasztalatán alapul: 
„Mikor készíté az eget, ott valék; 
mikor felveté a mélységek színén 
a kerekséget” – olvasható Károli 
fordításában a Példabeszédekben 
(8,27). A Martin Buber és Franz 
Rosenzweig által készített német, 
az eredetihez legközelebb álló, 
etimologizáló fordítás ugyancsak 
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a kör, körzet, övezet (Umkreis) 
képét hozza szóba: „Als er den 
Himmel bereitete, war ich dabei, 
als er den Umkreis schränkte 
über dem Wirbel.” A latin Vulga-
ta nyomán a korai fordításokban, 
így Luthernél is a kör szóképe 
szerepel . A mai nyelvhasználatra 
tekintettel készült fordításokban 
már a horizont áll, legalábbis a mo-
dern angol esetében: „horizon on 
the face of the deep” . Ami a leg-
jobb megoldás, mivel eredetileg a 
görög ὁρίζων (horízōn) szó mind-
két vonatkozást hordozza: a határ-
vonalat jelenti, de eredetileg a ha-
tároló kör ὁρίζων κύκλος (horízōn 
kýklos) kifejezésből ered.

A horizont határoló köre a tér 
belátható kiterjedését, a min-
denkori távolságot mutatja. Ez a 
környező természet anyagának 
és formájának függvényében na-
gyon eltérő lehet. A magashegyek 
szűk völgyeinek mélyén meglehe-
tősen más, mint a nyílt tengeren, 
ahol láthatóságát a mindenkori 
légköri viszonyok, és persze víz 
felszínének a Föld görbületét kö-
vető, észrevehetetlen íve határoz-
za meg . 

A horizont mindig viszony-
lagos, helyzetünk és adottságai 
határozzák meg: a láthatár határ-
vonalát a környezet jelöli ki – és a 
nézőpont változásával együtt vál-
tozik . Mivel nemcsak a földek és 
a vizek fölött, hanem mindenne-
mű térség körül is mindenkor egy 
láthatár rajzolódik ki: a szemmel 
látható, közvetlenül érzékelhetőn 
túl megannyi más, képletes, meta-
forikus horizont közepette jövünk 
és megyünk. 

Csordás Zoltán képein a ho-
rizontok változatossága és vi-
szonylagossága a megsokszo-
rozás révén jelenik meg . Néhol 
három-négy, máskor hét-nyolc, 
vagy még ennél is több határo-
zott vonal képez határt, majd 
nyit azon túl újabb kilátást – és 
láthatárt . A horizontvonalak így 

nem pusztán a kép látszólagos 
terének határát jelölik ki, hanem 
a képi tér szervezőelvévé válnak. 
Erre a horizont táji-vizuális jelen-
ségként ad alapot, mivel „nem a 
tapasztalat területén belüli tárgy, 
mely változatos esztétikai átfor-
málásra kínálkozik, hanem egy-
általán a tapasztalati rendjének 
konstituáló vonatkozásvonala . 
Nem tagolódik az észlelés mező-
jébe, hanem szervezi azt” – írja 
Albrecht Koschorke az irodalmi 
tájak horizontjának történetéről 
szóló könyvében .2

Csordás képein így sajátos 
archi-tektonikus vidékek jöttek 
létre, amelyek festői fenomenoló-
giája mellett ezek alkotó geomet-
riája is érzékletesen megjelenik . 
A sávosan húzódó, megsokszo-
rozott horizontok megnövelik a 
képi tér mélységét; ritmikus so-
rozataik a kereteken túl vezető 
folytatódásukat elővételezik. Így 
jelzik annak az alapvető érdeklő-
désnek az irányát és dinamikáját, 
ami bennünket úgy a képi, mint 
a valóságos horizontok felé visz . 
„Ami a horizont előtt terül el, a 
Földön fellelhető dolgok tárgyi-
as egyneműségébe simul bele. A 
boldogság helye azonban a hori-
zontok mögé vonul vissza, a világ 
láthatósága mögé . A közeledés 
hozzá a továbbiakban azt jelenti, 
hogy végtelen mozgalmasságba 
kell helyeződni.”3

A horizont és még inkább a 
mögötte rejlő iránti vonzódás 
különös dinamizmusa nemcsak 
ismeretlen földek felfedezésé-
re vezetett, hanem magának a 
túlnannak a tekintetbe vételére: 
A horizont (Végtelen vágyódásunk 
története) című könyvében Didier 
Maleuvre arról ír, hogy a fürké-
sző, előre tekintő és messze néző 
elme észleli a horizontot, s ez a 
transzcendencia elgondolásával 
jár együtt: „azzal a koncepcióval, 
amely nem eredendően elszállt 
vagy misztikus, hanem a hét-
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köznapi emberi tudás alapja . A 
valláson kívül a transzcendencia 
az emberi tudat másodlagos ter-
mészetét jelzi; a tényt, hogy be-
határolt lévén, a tudás kíváncsi a 
szemhatárán túli térre .”4

A láthatár kapcsán transzcen-
denciáról beszélni egyáltalán nem 
túlzó gondolat, hiszen a szó maga 
hétköznapi eredetű; a transcendo 
annyit jelent, mint átlépni . A hori-
zonton persze nem lehet túllépni, 
hasonlóan ahhoz, ahogy a szivár-
vány alatt se lehet átmenni, de le-
hetőség van egy képletes, metafo-
rikus lépésre: ez lehetővé teszi az 
eltérő régiók, övezetek, világok 
közti küszöb elgondolását, egy-
szersmind az immanencia határá-
nak áthágását . 

Ami transzcendens, az túl 
van, és a horizont esetében ezt a 
túlnant különös dinamika tartja 
mozgásban, egyszerre mutatva 
közellévőnek és távolinak: „a ho-
rizont a transzcendencia felé mu-
tat – írja Maleuvre –, de nem tel-
jesíti be a hívást . Nem kapu . Fel-
mutatja a végcélt, de a lendületet 
a köztesben hagyja .”5

Vannak horizontok, amelyek 
személyesek, a nézőpontunk 
függvényei – és a helyváltozta-
tással vagy szemléletváltozással 
együtt változnak. És vannak vál-
tozatlanok . Vannak továbbá kö-
zös horizontjaink . Olyanok, ame-
lyek egy adott helyhez és időhöz 
kötődnek, és vannak kortalanok. 
Egy korszak, amelyben élünk, 
hasson bár ránk mégoly áttéte-
les, esetleges módon és szemé-
lyes színezetben, a „szelleme” – a 
Zeitgeist – folytán közös horizon-
tot képez körülöttünk, amelytől 
nem tudunk eltekinteni .

Mindezen relatív horizontok 
mellett – fölött / alatt / körül és 
persze túl – abszolút horizontok 
is vannak. A tér és idő, a keletke-
zés és az elmúlás univerzális hori-
zontjai . Amilyen a kezdet, a koz-
mikus eredet vagy a születés ese-

ményhorizontja . Amelyhez nem 
tudunk közelíteni; amelytől sza-
kadatlanul távolodunk. És ilyen 
a végességünké is, amely élet és 
halál határán húzódik, s amely 
szüntelenül közeledik felénk. 

Csordás Zoltán képei alkalmat 
és kifutópályát kínálnak ahhoz, 
hogy tekintetbe vehessük hori-
zontjainkat . 

Tillmann J. A.

Jegyzetek

1 Ratzel, Friedrich: A víz a táj-
ban, TÉRPOÉTIKA, Helikon, 
2010/1–2. http://mome.hu/
images/publications/friedrich_
ratzel.pdf (Utolsó letöltés 
2019.11.17.) 2 Koschorke, Alb-
recht: Die Geschichte des Horizonts: 
Grenze und Grenzüberschreitung 
in literarischen Landschaftsbildern, 
Suhrkamp, Frankfurt, 1990, 7. 3 
Uo. 23. 4 Maleuvre, Didier: The 
Horizon. A History of Our Infinite 
Longing, University of California 
Press, 2011, 3. 5 Uo. 4.

Művek a kötheni penzumból

Bach: Szonáták hegedűre és 
zongorára (Renaud Capuçon 
– hegedű, David Fray – 
zongora)

Ha Bach kamarazenéje a témánk, 
először a művészi szuverenitás 
kérdéséről érdemes szólnunk. 
Festmények, szobrok szemlélői, 
színdarabok, regények, versek 
olvasói, zeneművek hallgatói, ha-
csak nem az adott művészeti ág 
történészei, többnyire nem gon-
dolkoznak el azon, hogy a mű-
vek létrehozója mikor, hol, mit, 
hogyan és miért alkothatott – és 
mikor, hol, mit, hogyan és miért 
nem . Az emberiség eddigi törté-
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netének legnagyobb részében a 
művész nem volt szabad, önálló 
lény, és többnyire nem azt tette, 
amit akart, inkább azt, amit pa-
rancsoltak neki. Ki parancsolt? 
Mai szóval: a művész munkaadó-
ja. Király, császár, választófeje-
delem, herceg vagy gróf, az egy-
ház vagy egy város tanácsa . A 
középkor, a reneszánsz, a barokk 
és a klasszika kora a zenében az 
alkotó alávetettségének jegyében 
telt. A független művész jelensé-
gére, arra a zeneszerzőre (hogy 
most már csak a zenéről beszél-
jünk), aki szabad vállalkozóként, 
a piac kockázatával kalkulálva 
áruba bocsátja műveit, kevés pél-
da akad ezekben a korokban . De 
azért akad: ilyen a londoni opera-
üzletben küzdelmesen helytálló 
Händel, ilyen a salzburgi herceg-
érseki szolgálatot elhagyva Bécs-
ben tanításból és koncertezésből 
megélni próbáló Mozart, és ilyen 
az Esterházyak rezidenciális mu-
zsikusának státusától megszaba-
duló, immár idős és európai hírű 
Haydn . Beethoven bármennyire 
büszke és akaratos ember volt is, 
ő sem tudott megélni pártfogók, 
mecénások nélkül, akik egy-egy 
alkotás ajánlásáért támogatással 
fizettek.

Azt gondolhatnánk, a roman-
tika kora, a 19. század meghozta 
a felszabadulást . Részben igen, 
de leginkább úgy, ahogyan Pe-
tőfi A farkasok dalában megénekli 
(részünk minden nyomor, / de szaba-
dok vagyunk). Aki valamit el akart 
érni, annak pártfogó kellett (Wag-
ner sem tudta volna megvalósíta-
ni Bayreuth grandiózus álmát, ha 
nincs II. Lajos bajor király), vagy 
megrendelés . Az utóbbi azóta 
is kulcsszó. A 20. és a 21. század 
művésze sem szabad, ő sem azt 
írja, akkor és úgy, amit szeretne, 
hanem azt, amit egy szimfonikus 
zenekar, egy operaház, egy rádió-
társaság, egy alapítvány vagy egy 
fesztivál megrendel tőle. Ha van 

megrendelés, akkor nincs nélkü-
lözés, de máris vannak kötöttsé-
gek, amelyek a szerződésben sze-
repelnek, s amelyeket be kell tar-
tani . Ha nincs megrendelés, akkor 
ugyan ki kezdene operát kompo-
nálni – az asztalfióknak? És köz-
ben miből fizetné a számlákat?

Johann Sebastian Bach, a ze-
netörténet legnagyobbja soha 
nem volt „szabad” művész. Egész 
életében, mindig és mindenütt 
urai és parancsolói voltak, „szol-
gálatot teljesített”, és attól függőn, 
hogy éppen hol, milyen helyszí-
nen zajlott a szolgálat, életművé-
nek mindig más és más fejezete 
gyarapodott. Ennek megfelelő-
en a Bach-kutatás a bachi életmű 
egyes műfajait egyes városokhoz, 
Bach különböző életszakaszainak 
munkahelyeihez köti . Az életrajz-
írók úgy tartják, Bach hangszeres 
zenéje leginkább két pályasza-
kaszában, az 1708 és 1717 közöt-
ti weimari és az 1717-től 1723-ig 
tartó kötheni periódusban gazda-
godott új alkotásokkal. Ezen belül 
Weimarban elsősorban az orgo-
nazenére, Lipót Anhalt-kötheni 
herceg udvarában pedig az egyéb 
hangszeres műfajokra (zenekari 
szvitek, csellószvitek, szólószo-
náták és partiták hegedűre) esett 
a hangsúly. Itt keletkeztek a he-
gedűre és csembalóra komponált 
szonáták is. Hat műről van szó, 
mely összefüggő egységet alkot. 
(Bachnál nincsenek opusszámok, 
de ebben a hatos csoportban – 
ahogy a hat brandenburgi ver-
senyben, a hat csellószvitben, a 
hat szólóhegedűs alkotásban is 
– tetten érhető az opusban gon-
dolkodás barokk szelleme, amely 
rendszerint hat vagy tizenkét da-
rabot tekintett egy „műnek”.) Kö-
zülük öt a sonata da chiesa („temp-
lomi szonáta”) lassú–gyors–las-
sú–gyors tételrendje szerint épül 
fel, egy öttételes sonata da camera 
(kamaraszonáta) pedig gyors–las-
sú–gyors–lassú–gyors szerkezetű.
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Bachnál sokszor érzékelhető, 
hogy egyházzeneszerzői egyéni-
ségének jegyei világi műveiben is 
megjelennek. Ezúttal sincs ez más-
képp: a hegedűszonáták hangvé-
telét mindvégig komolyság, fe-
gyelem uralja. Ez a gyors tételek-
ben a kontrapunktikus szerkesz-
tésmód meghatározó szerepében 
konkretizálódik: az ellenpontos 
gondolkodás mindvégig áthatja 
és a szigorú intellektualitás lég-
körével telíti ezeket az Allegrókat . 
(A tempójelzés a legtöbb gyors 
tételben valóban csak ennyi: Al-
legro. Egyetlen Vivace tétellel talál-
kozunk, a No. 5-ös f-moll szonáta 
fináléjában.) Ezt ellensúlyozzák a 
lassú tételek a maguk kontempla-
tív békéjével és emelkedettségé-
vel, az átszellemült tisztaságnak 
azzal a másféle fajtájával, amely 
ezekből a meghitt zenékből árad. 
Egy ponton konkrét kapcsolat 
is felfedezhető a hat hegedűszo-
náta és Bach egyházzenéje kö-
zött: a c-moll szonáta nyitótétele, 
ez a Largo tempójelzésű Siciliano 
ugyanazt a zenei nyersanyagot 
használja fel, amely a Máté-passió 
egyik leghíresebb áriája, a Krisz-
tust harmadszor is megtagadó 
Péter bűnbánatát kommentáló 
Erbarme dich alapanyaga .

A felvétel, amelyen a hat szo-
nátából négy hallható (az elhang-
zás sorrendjében: 5., f-moll; 3., 
E-dúr; 4., c-moll; 6., G-dúr), két, a 
magyar közönség által is jól ismert 
francia művész együttműködé-
sének dokumentuma: a lemezen 
a nagyszerű csellistával is büsz-
kélkedő testvérpár idősebb tagja, 
Renaud Capuçon (1976) hegedül 
és David Fray (1981) zongorázik. 
Érdekes társulás az övék, hiszen 
Renaud Capuçon nagyon színes, 
sokféle stílus iránt nyitott művész, 
számtalan kamarapartnerrel, de 
nem kifejezetten Bach-specialista, 
ezzel szemben David Frayt, noha 
a zongorista Mozarttól Schuber-
ten át Boulezig sok más szerzőt is 

játszik, bátran nevezhetjük elkö-
telezett, a zeneszerzőre „szakoso-
dott” Bach-előadónak, sőt a nem-
zetközi közvélemény egyenesen 
korunk egyik legkiemelkedőbb 
Bach-interpretátorának tartja.

Előadásmódjuk sem minden-
ben egyezik . Fray, akit játékának 
számos másodlagos kísérőjegye 
miatt egy ideig némelyek felülete-
sen Glenn Gould követőjének tar-
tottak, nagyon egzakt pontosság-
gal billent, tiszta, áttetsző faktúrát 
hozva létre, dallamait élénken 
artikulálja, s előadásmódjának 
egészében a zene dinamizmusa 
és árnyaltsága mellett egyfajta tár-
gyilagosságot is érvényesít, ezzel 
bizonyos értelemben a historikus 
előadópraxis tanulságait is ka-
matoztatva a modern hangsze-
res zongorajáték keretein belül. 
Capuçon hegedülésében ilyen-
fajta kapcsolódás nem figyelhető 
meg: ő inkább a hagyományos he-
gedűjáték széles áramában találja 
meg a helyét kottaértelmezésével 
és hangszerkezelésével, amely-
ből az óvatosan adagolt vibrato 
sem hiányzik. Ennek ellenére a 
két művész együttműködése nem 
„két különböző világ” találkozá-
sa, hiszen Fray nem régizenész 
és Capuçon nem „romantikus” – 
csak éppen hangszerjátékukban 
és stílusértelmezésükben máshol 
érzékelhetők a hangsúlyok.

Részben természetesen arról is 
van szó, hogy a zongora a maga 
vibrato nélküli megszólalásmód-
jával eleve tárgyilagosabb hang-
zás létrehozására alkalmas, mint 
a hegedű, amely kevésbé áttétele-
sebb, közvetlenebb kapcsolatban 
áll az instrumentumot kezelő em-
beri testtel (a zongora esetében ka-
lapácsok ütik meg a húrt, a hege-
dűs azonban ujjaival fogja le azo-
kat), s ezáltal megszólalásmódja 
is sokat megőriz a személyiség 
szubjektivitásából. A két művész 
azért képes létrehozni harmoni-
kus közös tolmácsolásokat, mert 
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koncepciójuk egy lényeges moz-
zanatban döntő fontosságú közös 
nevezőt talál, s ez egyfajta „ko-
rok és stílusok feletti”, iskolákra 
és izmusokra távlatból tekintő, 
egyetemes Bach-szemlélet, amely 
a zeneszerzőben nem egy stílus-
periódus jellegzetes képviselőjét 
vagy még inkább összegzőjét lát-
ja, hanem olyan általános érvényű 

üzenet megfogalmazóját, amely 
minden kor emberéhez utat talál . 
Ez az üzenet a hegedűszonáták-
ban Capuçon és Fray olvasatában 
intellektus és emóciók, fegyelem 
és érzéki szépség magasrendűen 
kiegyensúlyozott egysége. (Erato)

Csengery Kristóf
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Néhány szerzőnkről

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

Berhidai Piusz OFM – 2000-ben tett örökfogadalmat a Kisebb Testvérek Rend-
jében. 2002-ben végzett a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán mint 
teológus-hittanár-nevelő, 2004-ben és 2005-ben az ELTE latin és magyar sza-
kán szerzett bölcsész és tanár diplomát. Jelenleg Szécsényben novíciusma-
giszter .

Durst Judit – szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbség-
kutató Intézetének tudományos munkatársa . A University College London 
antropológia tanszékének vendég kutatója (Honorary Research Fellow). Je-
lenleg Londonban él. Fő kutatási területei: antropológiai demográfia, sze-
génység, etnicitás, gyerekvállalás és reproduktív stratégiák, gazdaságant-
ropológia, etnográfiai módszertan, transznacionális migráció és társadalmi 
mobilitás . 

Horváth Kristóf – BA és MA tanulmányait a King’s College London political 
economy szakán végezte 2015 és 2019 között. Fő kutatási területei: a 
komperatív tranzitológia és a hibrid rezsimek kvalitatív elemzése. Az itt kö-
zölt cikk MA disszertációjának jelentősen lerövidített, magyar nyelvű vál-
tozata, amelyhez félig strukturált interjúkat készített hajléktalanokkal és a 
hajléktalanellátásban dolgozókkal . 

Kocziszky Éva – germanista, klasszika-filológus, legutóbb a Pannon Egyetem 
egyetemi tanára. Fő kutatási területei az antikvitás recepciója és a német köl-
tészet mellett a modern kori keresztény gondolkodás.

Konkoly Ágnes – a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett filozófia–művé-
szettörténet szakon, egyetemi tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának Filozófia Tanszékén. Kutatási területe a fenséges.

Nyilas Mihály – szociálpolitikus, 2019-es nyugdíjazásáig évtizedekig az ELTE 
Szociálpolitika Tanszékének oktatója, majd tanszékvezetője. 2004–2019 kö-
zött az Esély című szociálpolitikai szakfolyóirat főszerkesztője. Jelenleg a 
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola oktatója. Kutatóként főként a kom-
paratív szociálpolitika, a jóléti állam, a skandináv jóléti modell kérdéseivel és 
az Európai Unió szociális vonatkozásaival foglalkozik. 

Szatmári Györgyi – biblikus teológus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főis-
kola Bibliatudomány Tanszékének vezetője.

Thomka Beáta – egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi 
Doktori Iskolájának vezetőjeként szakterülete a 20. századi irodalom. Írásai-
ban az elméleti és a komparatív megközelítéseket ötvözve kutatja a modern 
magyar próza műfajvilágát.

Urbán Bálint – luzitanista irodalmár, műfordító. Az ELTE BTK-n szerzett diplo-
mát esztétika és portugál szakon, majd ugyanott doktorált kortárs portugál 
irodalomból. Több évet dolgozott Brazíliában az Universidade Estadual do 
Ceará vendégoktatójaként. Jelenleg az ELTE BTK Portugál Tanszékén tanít 
portugál és brazil irodalmat és kultúrát .



a regula ösvényén

A monostor perifériája 

Istentisztelet

Az épített és a természetes terekben, továbbá a transzcen-
dens, le nem határolható térben tájékozódó embernek a biz-
tonságérzetet leginkább az észlelt, megtalált középpont adja .  
A templom a monostor centruma, ahol a közösségi istentisztelet-
re a testvérek és vendégeik egybegyülekeznek. Az Eucharisztia 
a közösségi élet csúcsa és forrása, ami képesít bennünket, hogy 
az ünnep múltával a monostor különböző tereiben egyedül vagy 
a testvérekkel együtt Isten dicsőségére munkálkodjunk. A hely 
rendezettsége és a megküzdött testvéri kapcsolatok tisztázott-
sága segít, hogy jelen tudjunk lenni, akár útra küldenek, akár a 
celláinkban vagyunk. Mégis vannak időszakok, amikor a közös-
ségi élet, sőt a saját életünk perifériájára sodródunk, amikor nem 
tudunk jelen lenni saját életünkben, nem tudunk megkülönböz-
tetni, nem tudunk saját életünkre vonatkozó döntéseket hozni, 
vagy nem tudunk döntéseinkhez hűek maradni. A krízisek ide-
jén a vagdalkozó, vádaskodó beszédek után többnyire elnému-
lunk: ilyenkor sem a testvérek, sem az Úristen számára nem tu-
dunk jelen lenni, nem tudunk imádkozni, nem tudunk segítséget 
kérni . 



A eszköztelen ember

A centrum, valamint a centrum peremvidékének és perifériájá-
nak feltérképezésében, a tájékozódásban Szent Benedek Regulá-
ja van segítségünkre. A Regula egyértelművé teszi, hogy a peri-
féria és a peremvidék más-más tapasztalatot hordoz. A perifériára 
leginkább a bűneink – egyéni és kollektív, strukturális bűneink – 
sodornak, ezt a helyet legkevésbé tekintjük áldásnak, vágyott kö-
zegnek. Ezzel szemben a remeték a megkülönböztetés, a döntés 
és az apát áldása révén léphetnek a monostorból a peremvidékre .  
Szent Benedek atyánk mielőtt a cönobiták életének elrendezésé-
be kezd, a remetéket így jellemzi: „Ezek sok társuk segítségével 
magtanultak az ördög ellen küzdeni, és jól felkészülve testvéreik 
csatasorából magános harcra nyugodtan a pusztába vonulhat-
nak, és mások támogatása nélkül, puszta kézzel és karral bátran 
tudnak harcolni Isten segítségével a test és a gondolatok bűnei 
ellen.” (RB 1,3-5) A remeték fizikai értelemben egyedül vannak, 
de egyöntetűen azt állítják, nincsenek egyedül, mert őket is a 
Szentlélek vezette a pusztába, hogy a reményért, a világ üdvös-
ségéért, a kiengesztelődésért folytatott harcukat ott küzdjék meg. 
Szinte eszköztelenül, puszta kézzel és karral, egyedül, helyeseb-
ben egyre inkább a Szentlélek vezetésére hagyatkozva imádkoz-
nak, dolgoznak és olvasnak . Rejtekben – és a magyar társadalmi 
valóságtól távol – ma is élnek közöttünk remeték, tőlünk keletre 
és nyugatra. Ez a szerzetesi életforma, illetve ennek a hiánya vél-
hetően mélyen összefügg a közösségeink – a családok és a mo-
nostorok – állapotával: azok épségével, illetve törékenységével, 
hiányával, hiszen, ahogy Benedek fogalmaz, a közösségi életben 
elsajátított megküzdési módok teszik képessé a szerzetest a ma-
gános harcra . 

A kapuban 

A kapus testvér az első ember, akivel a monostorba kopogta-
tó szegény vagy zarándok találkozik . A kapus testvér a közös-
ség peremén élt, ott teljesített szolgálatot, ezért nem a klauzú-
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ra védettségében volt a cellája. Említésre méltó, hogy Benedek 
korában és még évszázadokig – amikor a szerzetesek közös 
dormitóriumban aludtak – csak a kapusnak volt cellája . „A mo-
nostor kapujához rendeljenek egy idősebb, okos testvért, aki ér-
telmesen tud választ adni, és akit éltes kora nem enged elcsa-
tangolni. A kapusnak a kapu mellett legyen a szobája, hogy az 
érkezők őt ott mindig megtalálják, hogy tőle feleletet kaphas-
sanak . Mihelyt valaki kopogtat, vagy egy szegény kiált, feleljen 
rá: Hála legyen Istennek, vagy Adj áldást.” (RB 66,1–3) Bizonyos 
értelemben mindnyájan kapus testvérek vagyunk, hiszen fele-
lősök vagyunk mindazért, ahogy bárkit befogadok vagy elutasí-
tok. Bárki legyen az, aki a kapucsengővel, mobiltelefonon vagy 
e-mailen ad jelzést, hogy figyelmet kér. „És azonnal istenfélelem-
ből fakadó szelídséggel és buzgó szeretettel adjon választ.” (RB 
66,4) Hogy ez a készség éber maradjon, és ne mulasszuk el Krisz-
tus látogatását, jó, ha minden szükségünkben készek vagyunk 
segítséget kérni, miként azt Benedek tanácsolja: „Ha a kapusnak 
segítségre van szüksége, kapjon maga mellé egy fiatalabb test-
vért.” (RB 66,5) A határhelyzetekben szükséget szenvedünk, a 
segítségkérésre mégsem mindig vagyunk szabadok . Ilyenkor 
kísértést szenvedünk: védtelenek, sérülékenyek és sértők va-
gyunk. Benedek arra bátorít, hogy merjünk segítséget kérni, még 
ha a stressz mértéke, a korábban megtapasztalt elutasítás nehéz 
emléke rögzült is bennünk. Merjünk hittel, alázattal ismét segít-
séget kérni, hogy szüntelen mondhassuk: Hála legyen Istennek, 
vagy Adj áldást.” (RB 66,3)

Élet a periférián 

A Szent Benedek Reguláját követő szerzetesek az új monosto-
rok alapításakor a hely megválasztásában – ahogy régen, úgy 
manapság is – arra törekednek, hogy településektől, városoktól, 
forgalmas országutaktól távol építsék fel monostoraikat . A mo-
nostorok többnyire poétikus és egyben periférikus területeken 
találhatók. Ez meglepő, mivel a szépség ritkán része a periféri-
ákon szerzett élményeinknek, hisz leginkább szürke, külvárosi 
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tájak, mélyszegénység, omladozó falak, roskadó kerítések, ban-
dába verődött gyerekek vagy épp elmagányosodott, időtlenség-
be merült öregek képe társul a perifériákhoz. 

Az urbanizálódó, újkori társadalmakkal szemben az archa-
ikus, közösségi társadalmakban a perifériákon kevesebben él-
tek, és hatékonyabban integrálták az időlegesen leszakadókat. 
Az egészségesen működő monostori élet valamit megsejtet az 
archaikus, közösségi társadalmak csoportdinamikájának, kohé-
ziós erejének mértékéből. A Krisztust követő közösségeknek ma 
is megtartó, életet tápláló ereje van, s ebben az erőtérben az idő-
leges vagy tartós kiközösítésnek személyiségformáló, integráló 
ereje van . 

A kiközösítés mint az integrálás eszköze 

A testvérek és az apát ellen elkövetett bűneink kivisznek az éle-
tet tápláló közösségből, könnyen perifériára sodródhatunk. Az 
akarva-akaratlanul elkövetett bűn természetéhez tartozik: nehe-
zen vállaljuk el a felelősségünket. A felelősséghárítás a kísértés 
jele. Az éretlen személyiség többnyire így működik: a tökéletes-
ség, a bűntelenség látszatát akarja fenntartani, és emiatt inkább 
a másikat vádolja. Ez az árnyalatokat nélkülöző, fekete-fehér, ir-
galmatlan igazság világa. A letagadott bűneset regresszióba, az 
éretlenség zsákutcába vezet. A bűn lélektani hatása: a szégyen 
megbilincsel. Ugyanakkor ne feledjük: a szégyen, a rejtőzködés 
állandósulásának működtetője lehet az alul működő társas kör-
nyezet is! 

A Benedek által megformált hierarchikus, monasztikus kö-
zösségben az apát mint Krisztus helyettese ismeri saját töré-
kenységét és Isten irgalmát. Ez a belső ismeret teszi az apátot 
határozottá, egyértelművé, így képes konfrontálódni a zúgoló-
dó és önmagával küszködő testvérrel, hogy ezáltal őt a felelős-
ség elvállalására bátorítsa . Benedek számára a kiközösítés nem 
az ítélkezés vagy a végleges leválasztás, hanem a visszafogadás 
rítusának sokarcú, markáns eszköze. A Regula 73 fejezetéből 13 
fejezet (23–30; 44–46; 69–70) kifejezetten a konfliktuskezelés eljá-

 a regula ösvényén 163



rásrendjét írja le, ezeket a fejezeteket régebben egyszerűen „bün-
tetőkódex”-nek nevezték. A témával foglalkozó fejezetek száma 
magáért beszél: Benedek az ókori szerzetesek tapasztalatait ösz-
szegezve írásba foglalta azt az eljárásrendet, ami az elöljáróknak 
lehetővé tette, hogy időben és adekvátan beavatkozzanak az elide-
genedés folyamatába. Nem a büntetés, hanem a bűn következ-
tében marginalizálódunk, válunk életünk mellékszereplőivé. A 
testvéri visszajelzés, az elöljáró által felvállalt konfrontáció kü-
lönböző szintjei, a diszkrét transzparencia intézményesített for-
mái, a kiengesztelődés és visszafogadás gondosan kísért folya-
mata helyreállíthatja a megbomlott szociális viszonyainkat: így 
újra életünk főszereplői lehetünk. 

Benedek Jézus pedagógiáját követve nyílttá teszi azt, ami 
rombolja a közösséget . Szent Benedek az apátnak azt javasolja, 
hogy két alkalommal négyszemközt intse meg az engedetlen ta-
nítványt, majd – ha szükséges –, harmadszor arra hívja meg a 
tanítványát, hogy korlátozott nyilvános térben, a monostor vé-
dett terében vállalja el, amit a közösség ellen vétett, és vállalja az 
ezzel járó időhöz kötött vezeklést! Az apát így szabadítja meg a 
szégyentől az önmagával küszködő testvért. Az apát áldásával 
a beteg testvér az elvállalt és elvégzett vezeklési gyakorlat után 
visszatérhet a közösségbe . 

A hit és a hitelesség 

Manapság minél nagyobb távolságokat tudunk egyre gyor-
sabban valóságosan és virtuálisan megközelíteni, minél többet 
tudunk a távoli világokról, és minél nagyobb a jólét, annál na-
gyobb a kísértés, hogy otthonunkban, monostorainkban izolá-
lódunk. A monostorainkban már nélkülözhetetlennek tűnő te-
lekommunikációs eszközök mellett a civil, európai társadalom 
– amiből a monostorba lépünk – levegőjében hordja az indivi-
dualizálódás és a nárcisztikus érzékenység veszélyeit . Mindkét 
szituációban – a szerepben és a szerepvesztésben, bent és kint, 
a centrumban és a periférián – egyaránt megkísért bennünket 
a nárcisztikus működésmód. A monasztikus érték, egyálta-
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lán az érték-áthagyományozás feltételezi a karizmatikus tekin-
télyt, azonban a szekularizációs hullám a monostor szellemi 
környezetére is hatással van: mi magunk is megkérdőjelezünk 
mindenféle tekintélyt . Mindezek ellenére a hit és a hitelesség 
biztosítja a monostorban az érdekmentes, belső engedelmessé-
gen alapuló testvéri együttműködést. A hit átadása, az érték-
közvetítés, például a határok, a különbözőségek tiszteletben 
tartása feltételezi az iniciátori kompetenciákat és a tanítványi 
lelkületet: a lelki kísérő és a tanítvány tisztelettel, fokozatosan 
és növekedő bizalommal együtt közelítenek a misztériumhoz.  
A noviciátusba a sok értékes működésmód mellett – többnyire 
öntudatlanul – magunkkal hozunk destruktív működésmódo-
kat is. A korábban monostorba érkező testvérek felelőssége: mit 
kezdünk örökségünkkel, van-e bátorságunk és lehetőségünk az 
integrálásra? Valóban már most és egy egész életen át készek va-
gyunk-e hinni tanulni, megnyitni magunkat a Szentlélek vezeté-
sére, hogy szívünk megegyezzék szavunkkal, hiszen így a test-
véri közösség egésze válhat az egyetlen Isten hiteles képmásává . 

Igen, őrizője vagyok a testvéremnek 

Az osztályból kiközösített diáknak, a társadalmilag megbélyeg-
zett etnikumoknak, a be nem fogadott menekülteknek, a jogerős 
ítélettel igazságtalanul rácsok mögé zárt raboknak időlegesen 
vagy tartósan részük van az elnémító vagy épp játszmákba ta-
szító tapasztalatban. A traumatizáló eseményeket elszenvedjük: 
van, amikor a sokkoló élményekből élet fakad, és van, amikor a 
fájdalom következtében az élet elsorvad . Benedek a bibliai böl-
csességet követve tudatosítja tanítványaiban: felelős vagyok fe-
lebarátomért, testvéremért, saját lelki egészségemért. Felelős va-
gyok a perifériára sodródott testvéremért. Ez a felelősség arra 
hív bennünket, hogy a személyes és a társadalmi bűn ne tudja 
bennünk és felebarátunkban erodálni a reményt. A remény azt a 
mély vágyunkat jelöli, hogy van helyem a világban, van helyem 
a másik ember szívében, van helyem Isten országában, minde-
nek – bűneim, alkalmatlanságom, kicsiségem – ellenére. 
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Megmaradva a Regula ösvényén – akárhol vagyok, akárhogy 
vagyok – kapcsolatban maradhatok a centrummal, kapcsolatban 
maradhatok a perifériával. Az ösvény szűk és szoros, mégis vilá-
gokat, tereket, emberi élethelyzeteket képes összekötni . 

Vásárhelyi Anzelm
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NAPLÓ

Szeptember elsején a Veni Sanctéval, a tanévnyitóval elkezdő-
dött a tanév gimnáziumunkban. Végzős diákjaink az első 
héten hosszabb tanulmányi kirándulásra mentek, az egyik 
osztály Szlovéniában és Horvátország északi részén járt (az 
első világháború emlékeit és a Zrínyi-családhoz köthető vára-
kat nézték meg), a másik Dalmáciában ismerkedett az épített 
és természeti környezet nevezetességeivel . A többi osztály 
az első hétvégén bevezető közösségalakító foglalkozásokon 
(„rekollekción”) vett részt.

Iskolánk ütőtanárát, Váray Lászlót koncerttel búcsúztattuk 9-én 
a Díszteremben. Az ütőshangszerek művész-tanára 25 évig 
tanította diákjainkat. A koncerten Bartók Béla Szonáta két zon-
gorára és ütőhangszerekre című művét adták elő zenésztársa-
ival. Ugyanezen a napon délelőtt Typomatic című, kétnapos 
lingvisztikai kiállítás nyílt a Díszterem előterében. A fran-
cia művészek által rendezett installáción formailag hasonló, 
egymásbaolvadó szavak találtak közös jelentéstartalmat .

A Gimnázium új Galériájában 20-án diákjaink közreműködésé-
vel Szakolczy Lajos nyitotta meg Tűzzománc világom címmel 
Kopócs Tibor zománc-művész kiállítását.

A gimnáziumban az Öszi Zöld Napot 25-én tartottuk – a 
fentarthatóbb élet felé irányítva diákjaink gondolatait –, 
vendégelőadók segítségével (közreműködött többek között 
Bogdányi Mária győri egyetemi lelkész és a Reflex Egyesület 
nevében Lajtmann Csaba).

Október 4-én a Díszteremben a Hanság Big Band és iskolánk ze-
nekara, a Bencés Big Band adott közös koncertet.

Gimnáziumunk két 9. osztályával Pozsonyban jártunk október 
6-án, hogy részt vegyünk az aradi és pozsonyi vértanúk em-



lékére tartott megemlékezésen. A Kecske-kapui temetőben 
megkoszorúztuk Jeszenák János és Rázga Pál síremlékét is.

Az Asztrik-teremben10-én Magdó Csaba, a HTE Technikatörté-
neti Szakosztály tagja, katonai híradástechnika kutató tartott 
előadást Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének vezetékes 
híradástechnikája címmel. Az előadás után lehetőség nyílott 
egy kötetlenebb beszélgetésre, illetve a gyönyörű, több mint 
100 éves, eredeti eszközök testközeli megtekintésére is.

A Díszteremben 11-én Csanád Máté részecskefizikus tartott elő-
adást Részecskegyorsítókkal az ősrobbanás nyomában címmel . Az 
előadás arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen volt 
a Világegyetem születése az ősrobbanás utáni első pillana-
tokban. Ezt kutatják ma laboratóriumban „mini-ősrobbaná-
sokat” létrehozva: atommagok nagy energiájú ütközéseiben 
részecskegyorsítók segítségével .

A héten vendégeink voltak a csíkszeredai testvériskolánk, a Se-
gítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai és tanárai. 
Hétvégén – a háromnapos közös élmények után – a pannon-
halmi diákok családjaikkal is megvendégelték csíki társaikat .

A csendtől a szóig címmel nemzetközi gyermekjogi szimpóziumot 
rendeztek október 15-én a Pannonhalmi Főapátságban egy-
házi intézmények, valamint gyermekvédelemmel foglalko-
zó állami és civil szervezetek részvételével . A konferenciára 
több mint félezer résztvevő gyűlt össze a bencés gimnázium 
tornacsarnokába . A háromszázharminc intézmény képvisele-
tében iskolaigazgatók, tanárok, gyermekvédelmi szakembe-
rek érkeztek az Áder János köztársasági elnök fővédnöksé-
ge alatt megtartott szimpóziumra. A gyermekbántalmazásról 
és azon belül az iskolai erőszakról hallhattak előadásokat, és 
gondolkodhattak együtt a megelőzésről, a sürgős lépéseket 
kívánó helyi és országos teendőkről, a társadalmi párbeszéd 
lehetőségeiről. Történelmi pillanat részesei lehetünk – mond-
ta megnyitójában Hortobágyi Cirill főapát úr, aminek teljes 
szövegét ezen szemleszám Figyelő rovatában olvashatjuk. 
Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaköz-
pont főigazgatója, a szimpózium moderátora a konferenci-
án kiemelte, hogy, a gyermekvédelemben lehetséges össze-
fogás szellemiségének jellemzői a párbeszéd képessége, az 
élet szentségének tisztelete és a gyengék védelme . Fabiny 
Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke 
és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület 
püspöke hangsúlyozta a gyermekekkel kapcsolatban a jogok 
és kötelességek harmóniáját . Robert W. Oliver, a Kiskorúak 
védelme Pápai Bizottságának titkára, Seán O’Malley bíboros 
küldötte egyrészt a Szentatya áldását és üdvözletét közvetí-
tette, másrészt leszögezte: a változás érdekében hálózatokat 
kell kiépítenünk, be kell vonnunk a szociális szféra dolgozóit, 
az iskolai alkalmazottakat, jogászokat a közös munkába. Fog-
lalkoznunk kell az áldozatokkal, időt adva számukra, hogy 
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megnyíljanak. A területen húsz éve dolgozó Astrid Winkler, 
az ECPAT (a gyermekek szexuális kihasználásának megaka-
dályozásáért küzdő világszervezet) osztrák részlegének igaz-
gatója rámutatott arra, hogy létre kell hozni a biztonsági há-
lót, ami meg tudja előzni a bajt, és bántalmazás esetén gyors 
beavatkozást tesz lehetővé. A nap további részében Beneda 
Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes állam-
titkár üdvözölte a konferencia célkitűzéseit, majd Juhász-
Laczik Albin atya, a Pannonhalmi Gimnázium igazgatója 
bemutatta azt a szakmai folyamatot, amely a már említett 
gyermekbántalmazási ügy lezárását követően biztonságossá 
tette a pannonhalmi középiskolát. Felszabadító és reményteli, 
hogy a gyerekvédelemmel foglalkozhatunk – mondta . – Megéri a 
vajúdás fájdalma, mert az iskolában új működési kultúra jön létre, 
élővé tesszük a jogot. A rendszerszemlélet azt jelenti, hogy a tiszte-
let, az elfogadás kultúrájának kell érvényesülnie a tanárok között is. 
S ha a gyerekeknek a jogaikról beszélünk, hamar ráébrednek, hogy a 
másiknak éppígy vannak jogai, és ez a felismerés a kötelezettségekhez 
vezet. A kerekasztal-beszélgetések során megszólalt az egyik 
áldozat, beszámoltak a gyermekvédelemben tett előrehaladá-
sukról iskolaigazgatók, és maguk a gyerekek is bemutathat-
ták, miként élik meg a saját iskolájukban a gyermekvédelem 
és gyermekjogok helyzetét . A cél az volt, hogy a Biztonságos 
Iskolák program segítségével a konferencián és azon túl is ha-
tékony segítséget és reményt nyújtsunk az iskoláknak .

Az október 23-i megemlékező ünnepségén a Díszteremben Bor-
vendég Zsuzsanna történész beszélt diákjainknak a „rend-
szerváltás” világpolitikai és gazdasági előzményeiről.

Első alkalommal rendeztük meg a Bencés Pedagógiai Napokat 
24–26-án: az eseményen több mint kétszáz pedagógus vett 
részt, a bencés fenntartású iskolák tanárai és igazgatói . Hor-
tobágyi Cirill főapát úr bevezető előadása mellett Hajnal 
Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, továbbá számos te-
kintélyes szekértő és bencés szerzetes fogalmazta meg a 21. 
századi keresztény, katolikus iskolák előtt álló kihívásokat 
és megoldási javaslatokat. Cirill főapát úr alapgondolata: Ta-
nárok vagyunk, de ha csak tanítunk, és többé már nem tanulunk 
semmit, akkor valami nincs rendben! Felhívta továbbá a figyel-
met, hogy ma a rendkívüli technikai fejlődés sok váratlan szi-
tuációt teremt. Ennek következtében megváltozik az embe-
rek belső élete, egymáshoz való viszonyuk. Egyre kevesebb 
idejük marad arra, hogy beszélgessenek egymással. Nincse-
nek csöndes, együtt töltött estéik, idegesek, rohannak. Min-
den felgyorsult, a gyerek élete már nem olyan, mint amilyen 
a szüleiké volt, és a szülő sem igazodik el a gyereke életé-
ben. Nagy jelentősége van az egymásra figyelésnek, annak, 
hogy legyen idő beszélgetnünk egymással. Kiváló alkalom 
erre minden olyan esemény, amelyen közösen meghallgat-
nak, megnéznek valamit, utána pedig együtt megbeszélik. A 
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szervezők nem titkolt szándéka, hogy a pannonhalmi három 
nap az ilyen alkalmakra teret és időt kínáljon. Az egyházi is-
kolákban mindezen kihívások mellett különösen fontos a hit 
átadása és a hivatástudat építése, ami nem pusztán ismeret-
átadás. Kapkodva élünk, és emiatt a hit sok ember életében 
csupán valamiféle tradíció maradt, s nem életet átalakító erő. 
A kiélezett szituációkban pedig szükség volna az érett érték-
rendre, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy legyen az em-
bernek gyökérzete, amiből meríteni tud, illetve legyen ott a 
feje fölött a távlatokat megnyitó égbolt. Mindehhez segítsé-
get nyújthat Szent Benedek Regulája. Ezeket a gondolatokat 
bontotta tovább Juhász-Laczik Albin igazgató és Hardi Ti-
tusz főigazgató atya is. Dr. Gyarmathy Éva szakpszichológus 
különleges helyzetű tehetségekkel foglalkozik. Előadásában 
összefoglalta: a kultúraváltás olyan erőteljes környezeti ha-
tás, amely átalakítja az emberi agyműködést, befolyásolja az 
információk feldolgozását, a tanulást és a gondolkodást. Ez 
a korábbi nagy kultúraváltások esetében is így volt, de jelen-
leg a fejlődés exponenciális gyorsulása miatt több évszázad-
nyi változást él meg az emberiség . A mai gyerekek nagyon 
különböznek egymástól, lehetetlen egyféle módon sikeressé 
tenni őket, s egyre többeknél diagnosztizálnak különböző 
viselkedési, beilleszkedési, tanulási zavarokat . A diverzitás 
természetes, s a gyerekekkel foglalkozó szakemberek szá-
mára is természetessé kell váljon . A konferencia másnapján 
Mártonffy Marcell irodalomtörténész és teológus a szekula-
rizált társadalmakban útját kereső katolikus egyház önértel-
mezésének néhány, belső feszültségeket ébresztő problémá-
ját körvonalazta . A keresztény „homo modernicus” nem az 
egyféleség, hanem a sokféleség színes valóságában hisz, és 
megpróbál párbeszédbe lépni a szekularizált világ kultúrá-
jával . A posztmodern világ pedagógusainak azon kell mun-
kálkodni, hogy a Jézus sugallta határtalan tágasság hogyan 
valósítható meg az iskola falain belül a lehető legkevesebb sé-
rüléssel és csonkolással. A Klebersberg Központ elnöke, Haj-
nal Gabriella előadásában ismertette a fennálló közoktatási 
feladatmegosztást és annak Ösztöndíj Programját. A tartal-
mas három napot Dejcsics Konrád atya saját tanári fejlődését 
és pedagógiai útkereséseit is elemző interaktív előadása, va-
lamint Hardi Titusz főigazgató atya zárszava és áldása zárta.

Október utolsó két napján közösségépítő napokat tartottak a 
Pannonhalmán élő bencés atyák és testvérek az előző évi ha-
sonló összejövetelek folytatásaként Fedor István vezetésével .
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Györgyi Szatmári: The Possibility in „Not Having” (On the Periphery of Life)
The Johannine healing-narrative of John 5:1–18 can be seen as a rather con-
temporary story of encountering the periphery of life. The analysis of the text 
in the light of today’s experience of pauperage reveals another encounter on 
the existential level happening simultaneously with the physical one. The 
man who has been sick for 38 years, after meeting Jesus, turns into a mes-
senger posing the fundamental questions: what, whom and how do we see 
when looking at someone on the periphery?

Jean-Pierre Longeat: Monasticism on the Periphery

Piusz Berhidai: Sacred Mobility (Bifurcation on the Path of the Gospel)
This paper, focuses on the role of ‘periphery’ in the life and spirituality of 
Saint Francis of Assisi. Starting from the texts of Franciscan sources, namely 
the writings and biographies of the Saint, the concept of ‘periphery’ is placed 
in the broader context of Franciscan spirituality, taking into consideration 
the ‘double dynamics’ of Evangelic life and the historical and theological per-
spectives of the ideas of minority and poverty .

Kristóf Horváth: Legislation on the Homeless (What Happened, Why, and How?)
The essay is based on the author’s dissertation for which he conducted 
semi-structured interviews with homeless people and those working in 
homeless-services. Its aim is to provide a qualitative overview of the content, 
context, and implications of the policy implemented by the Hungarian gov-
ernment in October 2018 that became widely known as the ‘homeless-ban’. 
The article outlines the uniqueness of the ban, discusses how the ban was 
created and implemented, shows why the ban is inherently incapable of tack-
ling the structural problem of homelessness, finally, it argues that the ban’s 
implementation failed thus far due to local police forces’ unforeseen reluc-
tance to comply and due to the ban’s misconstrued context.

Judit Durst: „If You Are Short of Money, You Will Just Grab Anything” (Informal 
Lending and the Baking of the „Unbankable” in Rural Hungary)
Drawing on long-term ethnographic fieldwork in an economically disadvan-
taged rural region of North Hungary, the essay explores the financial portfo-
lios and debt relations of the low-income households, showing how different 
forms of debt (formal and informal) are used, perceived, and valued among 
the poor, what kinds of different meanings are attached to them, and how 
they interrelate to each other . The essay argues that debt service creates a 
vehicle for financial extraction from low-income households. By analysing 
the juggling of the poor with income scarcity, also the role of informal mon-
eylending is discussed .

Mihály Nyilas: Responses to the Pension Problem: Sustainability or Equity?
One of the most important problem that modern welfare states face nowa-
days is the „demographic challenge” . The widespread reform of public pen-
sion schemes during the post-war decades, the prosperous economic condi-
tions and favourable old age dependency ratio rendered the pension systems 
stable and the security of pensioners substantially improved . By now, all of 
these have come to an end; and a series of discussions has been targeting the 
looming pension crisis. Since the mid 1980’s serious efforts have been made 
to resolve the crisis by reforming national pension systems . The mainstream 
idea behind these reforms was a neoliberal model, advocating by the World 



Bank’s 1994 pension report. The paper presents an alternative view and fol-
lowing the suggestions of John Myles the author argues that the central issue 
in the necessary pension reform is that of equity and social justice .

Levente Balogh László: Catholicism and Liberalism (Ernst-Wolfgang 
Böckenförde and His Dictum)
For a long time, Christian denomination had been struggling with the nor-
mative and political framework of modern democracy . Freedom from a tran-
scendental foundation and equal rights irrespective of the values represented 
by those rights had long been obstructing the process of mutual understand-
ing . A gradually positive approach started to evolve in the climate of the cold 
war, when the individualistic nature of human rights and the majoritarian 
principle of parliamentary decision-making gained unequivocal acceptance. 
Ernst-Wolfgang Böckenförde and his dictum played a decisive role in this 
process .

Éva Kocziszky: What is Fundamentalism? (The West Losing Breath)
The essay investigates the topical question of the nature of fundamentalism, 
which is often described as the arch-enemy of modern democracy. Guided 
by the works of Walter Benjamin and Giorgio Agambent, the author explores 
possible approaches on the realm of political theology .

Beáta Thomka: The Imaginary Map of Ádám Bodor’s Sehol
Ádám Bodor’s short stories Sehol (Nowhere, 2019) constitutes a new fictional 
document of a negative historical experience. Although these stories of vio-
lence are related to Eastern European regions, the factual narration is distinct 
from the concrete localisation. Bodor’s language, plots and forms are sug-
gesting that violence is a universal phenomenon .

Bálint Urbán: Corpse in the Swamp (Rafael Chirbes: On the Edge)
The present article departs from the strong opening scene of Rafael Chirbes’ 
novel and tries to analyze the question of the crises and the critical situation 
of Spanish culture and economy in the 21th century. Chirbes equates the cri-
sis of the Iberian Peninsula with the crisis of the European continent; hence, 
the novel describes not only the failure of the Iberian traditions, but faces the 
reader also with the problematic of the new cultural and economic landscape 
of Europe. The opening image with the corpse in the swamp turns out to be, 
in this manner, the master metaphor of the text, and synthesizes in itself not 
only the main thematic elements present in the novel – such as isolation, frag-
mentation, loneliness, negativity, exploitation, and uncertainty – but also the 
poetic structure of the novel .

Ágnes Konkoly: „An experience” (Mark Rothko)
In this year, the Kunsthistorisches Museum in Vienna organized a retrospec-
tive exhibition dedicated to Mark Rothko. Based on the exhibited oeuvre, the 
study examines Rothko’s artistic evolution and his aesthetic approach, pri-
marily in the context of his early period and the Seagram murals.

Anzelm Vásárhelyi: The Margins of a Monastery

Poems by Zsuzsa Takács, Tibor Zalán, János Áfra, and János Géczi
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