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Felszított parázs

Vajon Jézus hagyta, hogy megfeszítsék vagy odaadta magát a kereszthalálra? Passiója

passzív vagy aktív volt? Erre a kérdésre hat hét alatt mintegy száz levél érkezett – 2010.

március 17. és május 4. között – az evangélikus lelkészek elektronikus levelezőlistájára.

Egy  korábban  megjelent,  eszmecserét  kezdeményező  tanulmány,1 –  amelynek  némely

pontját  a továbbiakban felidézzük –,  egész pontosan egy annak megbeszélésére felhívó

levél  indította  meg  a  vitát,  amely  nem mindig  az  absztrakt  tudományosság  medrében

csordogált,  hanem  heves  indulatokkal  tarkítva,  olykor  már-már  szélsőséges  nézeteket

előadva  hömpölygött.  A levelezőlista  etikája  nem  teszi  lehetővé  ennek  a  vitának  az

ismertetését. Némileg kárpótolhat azonban, ha mások portájára is figyelünk.

A keresztyén  nyelvezet  „vér-orgiáit”,  amelyek  előkészítik  a  Krisztus  nevében

elkövetett  kegyetlenségeket,  vetette  az  egyes  keresztyéneknek  szemére  Herbert

Schnädelbach filozófus a Die Zeit német hetilap egyik számában (2000/20) ilyen címen: A

keresztyénség  átka.  Elmarasztalását  ugyanis  még  fokozta  azzal,  hogy  az  intézményes

keresztyénséget  is,  mint  ideológiát,  hagyományt  és  intézményt  civilizációnkat  terhelő

átoknak  bélyegezte.  A  vita  a  lap  nyomtatott  és  on-line  kiadásában  indulatokat  sem

nélkülöző pengeváltásokkal folytatódott.2

1 ifj. CSERHÁTI Sándor: Az ismeretlen Isten. Jézus és a szakrális erőszak. In: Lelkipásztor 84 (2009) 242-250.
2 A vitát elindító cikket nem sikerült a világhálón megtalálni, csak néhány reflexiót.  SCHRÖDER, Richard:

Unkraut unter dem Weizen. Das Christentum und die Geschichte seiner permanenten Selbstkritik - Eine
Replik.  In:  Die  Zeit  Archiv Jahrgang:  2000,  Ausgabe:  22.,  elérhető:
http://www.zeit.de/2000/22/200022.replik_schnaedel.xml, letöltés dátuma: 2010. december 4;  SPAEMANN,
Robert:  Die  Taube  auf  dem  Dach.  Gott  ist  nicht  der  Veranstalter  des  Bösen.  Ein  Einspruch  gegen
Schnädelbachs  Ökumene  der  Absurditäten.  Die  Zeit  Archiv Jahrgang:  2000,  Ausgabe:  23,  elérhető:
http://www.zeit.de/2000/23/200023.replik_schaedelb.xml,  letöltés  dátuma:  2010.  december  4;  MAIER,
Hans:  Die Überwindung der  Welt.  Auf dem Christentum liegt  kein Fluch.  Eine Antwort  auf  Herbert
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A Jézus áldozati halálát kritizáló vélemények ellen foglalt állást 2006-ban két teológiai

professzor a zeitzeichen német protestáns folyóiratban,3 és ez heves olvasói ellenreakciókat

váltott  ki.4 A szerkesztők  –  úgy  tűnik  –  a  másik  oldal  megszólalására  is  lehetőséget

kívántak adni 2010-ben, amikor a folyóirat négy számában kilenc tanulmányt közöltek.5 A

tanulmányokat ezúttal  is,  szinte már a magyar  levelezők indulatait  túlszárnyaló olvasói

megnyilatkozások tucatjai kísérték, amelyeket nyomtatásban6 vagy on-line közöltek.

Az a tény, hogy Jézus halálának értelmezése a világhálón folyó vitát vált ki, egyrészt

kétségtelenül  az  idők  és  körülmények  változását  érzékelteti.  A  keresztyén  hitnek  a

kérdéseit  és  állításait  nemcsak  a  templomi  és  egyetemi  falakon  belül  tárgyalják.  S

empirikus  vizsgálatok  is  kimutatják,  hogy  például  a  hitoktatás  során  milyen  roppant

nehézséget okoz Jézus halála értelmének megértetése.7

Elgondolkodtató,  hogy az első öt egyetemes zsinaton a keresztyén egyház – súlyos

vitákat követően – dogmákban és hitvallásokban rögzítette hitét Jézus Krisztus isteni és

emberi  személyével  kapcsolatban.  Jézus  kereszthalálának  értelmezését  azonban  nem

foglalták kötelező érvényű szövegekbe. Szinte minden korban voltak viszont olyan egyházi

tanítók, akik az addigi tanításokra építve vagy azt megkérdőjelezve nagy hatással voltak a

Schnädelbachs  Polemik.  Die  Zeit  Ausgabe  27/2000,  elérhető:
http://www.zeit.de/2000/27/200027.replik_.xml, letöltés dátuma: 2011. január 6;  SCHNÄDELBACH, Herbert:
Armes Christentum! Vorläufiges Schlusswort einer erregten Debatte.  Die Zeit Archiv,  Jahrgang: 2000,
Ausgabe:  30,  elérhető:  http://www.zeit.de/2000/30/200030.schnaedel_.xml,  letöltés  dátuma:  2010.
december 4.

3 RITTER,  Werner  H.:  Blutiges  Verlustgeschäft?  Die  Vorstellung  vom  Opertod  Jesu  ist  fremd  und
befremdlich  –  überflüssig  ist  sie  nicht.  In:  zeitzeichen 7  (2006)  4,45-47;  PÖHLMANN,  Horst  Georg:
Abgründige Wahrheit. Vergibt Gott nur, wenn er Blut sieht? Die Kritik am Sühnetod Jesu. In: zeitzeichen
7 (2006) 4,47-48.

4 In: zeitzeichen 7 (2006) 6,58-59; 7,60.
5 HERRMANN-PFANDT,  Adelheid:  Menschen,  Tiere,  Kürbisse.  Die  meisten  Gesellschaften  und  Religionen

kennen  Opfer  –  blutige  und  unblutige.  In:  zeitzeichen 11  (2010)  3,  24-26;  AVEMARIE,  Friedrich:
Anspielungen  und  Bilder.  Wie  die  Verfasser  des  Neuen  Testamentes  den  Tod  Jesu  verstehen.  In:
zeitzeichen 11  (2010)  3,  27-29;  JANNSEN,  Claudia:  Vor  allem  Leben.  Wie  ich  als  feministische
Neutestamentlerin den Tod Jesu verstehe. In:  zeitzeichen 11 (2010) 3,30-32;  MORGNER, Christoph: Die
Sühnopfervorstellung gehört  zum Kernbestand  des  Christentums.  In:  zeitzeichen 11  (2010)  3,  33-34;
ZAGER, Werner: Inakzeptabler Gedanke. Die Sühnopfervorstellung geht auf die frühen Christen zurück,
nicht auf Jesus. In: zeitzeichen 11 (2010) 3, 34-35; KREMERS, Helmut: Wo das Übel beginnt. Der Ärger mit
dem Kreuz. In: zeitzeichen 11 (2010) 3, 21; GUTMANN, Hans-Martin: Gabe ohne Gegengabe. Jesu Hingabe
ermöglicht  eine  neue  Beziehung.  In:  zeitzeichen 11  (2010)  3,  36-38;  THIEDE,  Werner:  Widerwärtiger
Dünkel. Die Heilsbedeutung des Todes Jesu darf nicht verwässert werden. In: zeitzeichen 11 (2010) 4, 45-
47; MÜLLER, Burkhard: Dem Zeitgeist sei Dank. Ohne die Vorstellung vom Sühnopfertod lässt sich Jesus
besser verstehen. In: zeitzeichen 11 (2010) 5, 47-49.

6 zeitzeichen 11 (2010) 3, 57-58; 5, 59; 6, 56-58; 7, 58-59; 8, 59; 9, 58.
7 A mai gyermekek és fiatalok körében Jézus halálának teológiai értelmezése értetlenséget, ellenkezést és

gúnyt vált ki, állapítja meg KRAFT, Friedhelm: „Für unsere Sünden gestorben?” Christologische Zugänge
von  Jugendlichen.  Zeit  für  „notwendige  Abschiede”?  –  Biblisch-theologische  Überlegungen.  In:
Loccumer  Pelikan 2/2007,  59-64.  Religionspädagogisches  Institut  Loccum.  Elérhető:  http://www.rpi-
loccum.de/download/krsuen.pdf, letöltés dátuma: 2010. december 4.
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következő nemzedékek egyházára.

Nem túlzás állítani, hogy Jézus halálának értelmezéséhez a keresztyén teológia egész

történetét fel kellene vázolni. E tanulmány keretei ezt nem teszik lehetővé. Itt csak néhány

újonnan  hangoztatott  szempontra  és  érvre  figyelhetünk,  valamint  egynémely  –  talán

feledésbe merült – régebbire.

Krisztushit engeszteléstan nélkül?

Először a vitákban hangoztatott legszélsőségesebb álláspontot érintjük, amely tagadó

választ ad arra a kérdésre, hogy Jézus kereszthalála hozzátartozik-e Krisztus művéhez és

így a  keresztyénséghez.  E  nézet  szerint  a  keresztnek  semmiféle  értelemben  nem lehet

pozitív,  üdvösséges  jelentőséget  tulajdonítani;  hiszen  Jézus  úgy értette  Isten  szeretetét,

hogy az nem kegyelem, hanem önmagáért érvényes.8 „Nem hiszem, hogy kellene nekünk

bármiféle engeszteléstan. Nincs szükségünk kereszten függő fickókra, csöpögő vérre meg a

többi bizarr  dologra”9 – hangzott  el  1993-ban egy konferencián, amely a keresztyénség

újrafogalmazását jelölte meg céljának.

A  kérdés  nem  egészen  új.  „»Krisztus  vajon  pusztán  egy  megváltoztathatatlan

tényállásra vonatkozó téves elképzeléseket igazított-e helyre« (tudniillik Isten szeretetére

vonatkozókat, amelyben Ritschl szerint bűntudata miatt a bűnös már nem mer hinni), vagy

pedig »új helyzetet alakít ki«” – amint Martin Kähler összegezte.10 A kérdés tétje pedig,

hogy kiengeszteléstan nélkül lehet-e még keresztyénségről beszélni. Ha úgy lehet, hogy a

keresztet balesetnek vagy tragédiának tartjuk, akkor bár jelentős tanító lehet Jézus, mégis

inkább csak egy a szerencsétlen és szánalomra méltó emberek közül, akikkel tele van a

világ. Akkor Jézus egy szép álom vége, amint ez az emmausi tanítványokból fájdalmasan

és realisztikusan kibukik (Lk 24,21).

Ha Jézus halálának csak azt a jelentőséget tulajdonítja valaki, hogy tanítását életével

pecsételte  meg,  mint  Szókratész,  tekintheti  ezt  is  isteni  cselekvésnek  és  jeladásnak,

8 A hivatkozásokat l. THIEDE, i.m. 46-47.
9 „I don’t think we need a theory of atonement at all…atonement has to do so much with death…l don’t

think we need folks hanging on crosses, and blood dripping, and weird stuff…we just need to listen to the
god  within.”  Elérhető:  http://www.brfwitness.org/?p=628,  letöltés  dátuma:  2011.  január  8.  Delores
Williams szavait fordította és közli CSERHÁTI, i.m. 242. Vajon csak szerencsétlen véletlen, hogy ez többek
között  a  vallási  szinkretizmus  (The  Worship  of  Goddes  Sophia,  Sophia  istennő  tisztelete)  és  egy
szélsőséges feminizmus (The Celebration of Lesbianism, a leszbikusság ünneplése) propagálásával együtt
hangzott el?

10 PANNENBERG,  Wolfhart:  Rendszeres  teológia. 2.  kötet.  Fordította  Görföl  Tibor.  Budapest,  Osiris  Kiadó,
2006. 308.
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amelyre szüksége van az embernek. Ennek alapján azonban Jézus Krisztus nem Úr, nem

Isten Fia, nem Megváltó.

A következőkben  az Újszövetség tanúságtételének alapján abból  indulunk  ki,  hogy

Jézus  halálának  meghatározó  jelentősége  van.  S  ennek  feltétele  alatt  nézünk  szembe

néhány ellenvetéssel.

Kegyetlen apa?

Drewermann úgy látja, hogy Jézus evangéliumát egy örökké szomjas vámpír áldozati

ideológiája  hamisítja  meg.11 José  Saramago  erőszakos  Istenről  ír,  aki  Jézust  akarata

ellenére  áldozati  szerepre  kényszeríti,  csak  azért,  hogy  hatalmát  így  növelje.12 Heiko

Rohrbach vérszomjas molochot említ.13 A szeretet szadomazochista elképzelése – így egy

online-hozzászóló.14 Kortársaink  értetlenségét  azzal  szemben,  hogy  éppen  Jézus  halála

nyilvánítja ki  Isten szeretetét,  csak részben magyarázza a 20. század történelmének két

világháborúval,  soával  és  gulággal  felidézhető  sok  borzalmas  tapasztalata.  Hiszen  már

Nietzsche  hóhér-istent  emleget.15 „Ki  lehet  ilyen  kegyetlen  apa?”  Kelszosz  e  kérdése

mögött  azonban nem humanisztikus szemlélet  rejtőzik,  hiszen ő azt kéri  számon, miért

hagyja büntetlenül Isten a saját fiának kivégzését. Apológiájában Órigenész a jeruzsálemi

templom pusztulásával bizonygatja, hogy a büntetés bizony nem maradt el.16

A csapdát, amelybe ezen a ponton Órigenész belesétált, el kellene kerülnünk. Csak úgy

sikerülhet ez, ha újra és újra végiggondoljuk hitünk kifejezésének szavait és metaforáit, és

a kritikusok ellenvetéseire is figyelve mindazokat az értékeket, amelyekhez a magunk hite

alapján is ragaszkodnunk kell.

Kiengesztelődés – gondolati és nyelvi korlátok?

A vitákban túlontúl kevéssé kap hangot annak a felismerése, hogy a kiengesztelés Isten

és ember között olyan esemény, amely semmilyen más emberi viszony rendezéséhez nem

fogható.  Ennek  az  eseménynek  mindhárom  eleme  –  a  folyamat  két  „szereplőjének”

aktivitása  vagy passzivitása,  a  kiengesztelést  szükségessé  tevő ok és  a  kiengesztelődés

11 Idézi PÖHLMANN, i.m. 48.
12 Idézi PÖHLMANN, i.m. 48.
13 Idézi THIEDE, i.m. 46.
14 Elérhető: http://zeitzeichen.net/suehnopfer-diskussion/, letöltés dátuma: 2011. január 10.
15 NIETZSCHE, Friedrich: Így szólott Zarathustra. Budapest, Osiris Kiadó, 2000, (IV, 490-536.) 300-304.
16 ÓRIGENÉSZ: Kelszosz ellen. Budapest, Kairosz Kiadó, 2008, VIII. könyv, 41. 615.
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eredményeként létrejövő új  viszony – páratlan.  A dolog gondolati  felfogása éppen úgy,

mint nyelvi kifejezése ezért analógia nélküli, egyedülálló megoldást kíván.

Az evangéliumok rövid kijelentéseit, köztük Jézusnak az utolsó vacsorán az ő áldozati

halálára  utaló  szavait  (szövetség  vére,  sokakért  bűnök  bocsánatára,  tiérettetek),  az

újszövetségi  levelek  többféle,  egymással  nem  mindenben  harmonizálható  módon

értelmezték.17 Némelyek  hézagmentes  rendszerbe  akarják  foglalni  ezeket  az

értelmezéseket, mások kiválasztják az egyiket, és minden egyéb képet és igehelyet ezen

keresztül értelmeznek. Még az egyértelmű igazságért oly elszánt harcokat vívó egyházatya,

Athanasziosz is tudatában volt annak, hogy ugyanazt a gondolatot olykor többféleképpen

kell  magyarázni,  nehogy valami kimaradjon, vagyis az igazság teljessége felé  csak így

lehet közelíteni.18

S valóban, nemcsak az Újszövetség, hanem az egyházi tanítók írásai is ontják Jézus

halálának  különböző  értelmezéseit,  az  analógiákat,  a  párhuzamokat,  a  metaforákat,  a

szimbólumokat:

Krisztus „megmosta ruháját a borban, és a szőlő vérében köntösét. Ruhája ugyanúgy

mint köntöse azok, akik hisznek benne, akiket megtisztított” – írja Iréneusz,  s ez Isten

cselekedete, mert sem a szőlő vérét, sem Krisztus testét és vérét nem az ember teszi.19

A földbe vetett és ott elpusztuló, majd termést hozó gabonaszemre utal Órigenész, aki

szerint  az  Atya  így gondoskodik  „azokról,  akik  a  gabonaszem halála  folytán  termések

voltak, termések most és termések lesznek.” S Krisztus meghal mindenkiért „nem az Atya

által  kényszerítve,  hanem  szándékosan  elviselve  a  féktelenek  részéről  ért

bántalmazásokat.”20

Különösen leleményes Athanasziosz, aki két csodálatos dolgot említ: „az Úr testében

17 Jézus  halálának  legjelentősebb  értelmezései  az  Újszövetségben:  a)  olyan  esemény,  amelynek  isteni
szükségszerűséggel meg kell történnie: az Emberfiának sokat kell szenvednie (Mk 8,31; 14,21-49 . Lk
24,44-47); b) a mártírok vagy a próféták halálához hasonlítható esemény (1Thessz 2,15; Lk 11,49-51;
13,34; ApCsel 7,52); c) értelmezés Isten szenvedő szolgájának sorsával (ApCsel 8,32-33; 1Pt 2,22-25); d)
Isten  kiengesztelődése  az  emberrel  és  a  világgal  (2Kor  5,18-20);  e)  Istennek  a  Fiú  odaadásával
kinyilvánított  szeretete  (Jn 3,16;  Róm 8,31-34.38-39) az  életének odaadásával  kinyilvánított  krisztusi
szeretet (2Kor 5,14); váltságdíj vagy kiváltás (1Kor 6,20; 7,13; Gal 3,13; 4,5; Mk 10,45); g) a másokért
való meghalás  antik paradigmája (Róm 5,8-9;  1Kor 15,3;  Ef 5,25);  h)  (kultikus)  áldozat  (elsősorban
Pálnál, de erőteljesebben Zsid-ban). Vö. in: zeitzeichen 7 (2006) 4, 46.

18 Szent  ATHANASZIOSZ:  Az  Ige  emberré  válásáról  és  számunkra  testben  történt  megjelenéséről (De
incarnatione). Fordította Vanyó László. In: Szent Athanasziosz művei. Budapest, Szent István Társulat,
1991. (Ókeresztény írók 13) 20. szakasz, 118.

19 IRENEUSZ:  Az apostoli igehirdetés feltárása,  57. szakasz, in:  A II.  századi görög apologéták. Budapest,
Szent István Társulat, 1984. (Ókeresztény írók 8) 8,609.

20 ÓRIGENÉSZ, i.m. VIII. könyv, 43. 617.
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mindannyiunk halála ment végbe, és a vele egyesülő Ige által megsemmisült a halál és a

romlás.”21 A kereszre szegezett mozdulatban is értelmet lát, mert Krisztus „kitárja kezét,

hogy egyikkel a régi népet, a másikkal a pogányok közül jövőket vonzza, s mindkettőt

magában kapcsolja össze.”22 Azokat, akik „a levegő birodalmának fejedelméhez” igazodva

éltek (Ef 2,2), a kereszten tudta megváltani, mert „[í]gy a magasba emelve megtisztította a

levegőt a sátán és minden démoni csalárdságától, ...”23 Zsolt 24,7 kapcsán hangsúlyozza,

hogy nem az Igének volt szüksége a kapuk megnyitására, előtte nincs bezárt kapu, „hanem

mi  szorulunk  rá,  akiket  saját  teste  által  vitt  fel.”24 Ő  „a  kereszten  legyőzte  és

megszégyenítette a halált, megkötötte kezét-lábát, így mindenki, aki Krisztusban jár-kel,

letapossa, és Krisztus mellett tanúságot téve megcsúfolja a halált, … (1Kor 15,53).”25

A sírban fekvő Krisztus szájába adva a szót, egyszerre szokatlan és mégis gyönyörű

képpel fejezi  ki  Jézus halálának értelmét Kürillosz: „Én, a szegletkő,  a  kiválasztott,  az

értékes, a kő alatt fekszem egy ideig, aki botránykő vagyok a zsidóknak, és üdvös szikla a

hívőknek. Elültettetett tehát az élet fája a földben, hogy az elátkozott föld élvezze az áldást,

és kötelékeiktől megszabaduljanak a holtak.”26

A felidézett példák igazolják, hogy az értelmezések sokféleségéről kell beszélni. A

leggyakoribb értelmezéseket találóan rendszerezte Gustav Aulén a kiengeszteléstan három

– a  klasszikus,  a  latin  (vagy objektív)  és  a  humanizáló  (vagy szubjektív)  –  típusának

megalkotásával, de nem foglalkozott az ő kategóriáiba nem illő utalásokkal és képekkel.27

Mint minden tipologizálásnál, gyakran itt is az történik, hogy a részletek sokszínűségével

nem törődve,  csak  a  típusokat  tárgyalják.  Ezért  nem tulajdonítanak jelentőséget  annak,

hogy az egyes típusokat azok teljes képi és nyelvi gazdagságában ritkán képviseli egy-egy

szerző,  hiszen  itt  vagy  ott  fellelt  néhány  mondat,  esetleg  bekezdés  a  tipologizálás

forrásanyaga, másrészt talán nem is fordulnak elő a típusok egészen tisztán, hanem minden

szerzőnél megtalálható több típus számos eleme.28

Feltételezhetjük,  hogy Aulén  az  ember  bűnére  koncentrálva  vizsgálta,  hogy  mi

21 ATHANASZIOSZ, i.m. 20. szakasz, 118.
22 ATHANASZIOSZ, i.m. 25. szakasz, 124-125.
23 ATHANASZIOSZ, i.m. 25. szakasz, 125.
24 ATHANASZIOSZ, i.m. 25. szakasz, 125.
25 ATHANASZIOSZ, i.m. 27. szakasz, 127.
26 Jeruzsálemi Szent KÜRILLOSZ: 13. Katekézis: megfeszítették és eltemették. In: Jeruzsálemi Szent Kürillosz

összes művei. Budapest, Szent István Társulat, 2006. (Ókeresztény írók 19) 35. szakasz, 214.
27 AULÉN, Gustav: Christus Victor. An historical study of the three main types of the idea of the Atonement.

London, SPCK, 1980. [Első kiadás: 1931]
28 LUTHER Nagy kátéjában például a második hitágazat magyarázatában a klasszikus típusba illő bekezdést

latin típussal jellemezhető bekezdés követi.
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történik az Atya és a Fiú, valamint az Atya-Fiú és az ember között. Kereszty Rókus az

ember  bajának  többféle  megnevezése  felől  közelít  –  ezek  mindegyike  kapcsolatos  az

ember bűnével – és veszi sorba a kiengeszteléstanok sorát.29

Ha Jézus  kereszthalálának sokféle  értelmezésére  és  nemcsak a  tipologizálásokra

irányul  a  figyelem,  akkor  tudatosulhat,  hogy  bennük  milyen  jelentős  a  költészet,  az

analógia  szerepe,  valamint  az  a  törekvés,  hogy ennek  a  gyalázatos  halálnak  az  egész

emberiségre  ható  következményét  és  Isten  üdvözítő  akaratának  győzelmét  minél

erőteljesebben  fejezzék  ki.  Az  alkalmazott  képek,  hasonlatok,  analógiák,  metaforák  –

Tillich kifejezésével – meghaladják azok szó szerint értelmét. A nyelvi kifejezés hallatlanul

gazdag  leleményessége,  amiről  évszázadok  tanúskodnak,  bizonyítja,  hogy  a  régiek

tudatában voltak ennek.

Vallástörténeti rutin?

A kérdésről a zeizeichen vallástörténeti tanulmánnyal kezdte egyik sorozatát.30 Nyilván

fontos bevezetésnek tekintette Jézus halálának értelmezéséhez. Régi és új, közeli és távoli

példákra hivatkozik,  de a Bibliában Jónás sorsán kívül  semmire másra nem utal.  Adós

marad  annak  kifejtésével,  hogy  miként  illeszkedik  Jézus  keresztje  a  felsorolt

emberáldozatok sorába.

A  bűnbakképzés  René  Girard  által  megalkotott  elmélete  szerint  egy  közösség
veszélyben  levő  egységét  állíthatja  helyre  egy  bűnbaknak  kiszemelt  ember  szakrális
feláldozása, amit azután lelkiismereti okokból lepleznek, illetve eufémisztikusan említenek
és így megszépítenek.31 Nyitott kérdés, hogy a feltevések sorát mi igazolja, és hogy mi a
bűnbak és Jézus halála közötti megfelelés. A keresztrefeszítés történetében ugyanis nem
azok  közösségét  állítja  helyre  ez  az  esemény,  akik  „bűnbakká”  tették  Jézust.  A korai
keresztyénség  számára  fontos  hivatkozásban,  Ézs  53-ban  sem  arról  van  szó,  hogy  a
közösség veti  ki,  hanem idegenektől  szenved!  Nem tűnik kielégítő  válasznak,  hogy ez
„félig  kész  vagy  félresikerült  mítosz  lenyomata”.  A vallástörténeti  analógiák  egyrészt
elgondolkodtató hasonlóságokat mutatnak, másrészt a különbségek is fundamentálisaknak
tűnnek. Egyáltalán: sok a feltételezés, számos a kérdés. Krisztus történetére vetítve például
kinek a javára történik bűnbakképzés? Mit használ? Mi az a válságos helyzet, amelyben
valakik  –  és  tulajdonképpen  kik  ezek  a  valakik,  akik  –  ehhez  folyamodnak?
Megválaszolásra vár az is, hogy a vallástörténetből ismert emberáldozatok és Jézus halála
közötti különbségeknek mi a jelentősége.32

29 KERESZTY Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés. Budapest, Szent István Társulat, 1995;  MIKESY

András: A megváltás arcai. Credo 15 (2009) 1-2, 64-74.
30 HERRMANN-PFANDT, i.m.
31 CSERHÁTI, i.m. 246-247.
32 Mivel  az  elevatiot  egyesek áldozatnak tekintik,  ezért  akkor – Luther  irónikus megjegyzése  szerint  –

minden felemelést áldozatnak kellene tekinteni. LUTHER Márton: Írás a mennyei próféták ellen a képekről
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A vér-metafora túltengése?

A szenvedés naturalisztikus leírásaiban előszeretettel alkalmazzák a vér metaforáját.

Bár már az ókorban is jelen volt, a középkori misztikában, a reformációban és a pietizmus

idején vált  szinte dominánssá.  Ennek nem kizárólagos rendeltetése volt  a kiengesztelés

eredményességét  igazolni,  hanem az  ilyen  vonásokkal  tették  az  isteni  üzenetet  szívhez

szólóvá, azaz személyessé is.

A középületekben  elhelyezett  feszületek  elleni  berzenkedés  mögött  a  vér-metafora

túltengésének  is  lehet  némi  szerepe.  Mivel  a  modern  kor  sem  politikai-hatalmi

racionalitásában, sem szórakoztató iparában nem kerüli  a vért,  vértől iszonyodása ezért

nem mentes  a  képmutató  álszentségtől.  Jézus  keresztre  feszített  teste  és  kiontott  vére

természetesen  realisztikus  kifejezése  az  ő  drámájának,  mélységes  szenvedésének  és

kivégzésének. A vér emlékeztette a kortársakat az analógiákra, az áldozati állatok kiömlő

vérére,  vagy  a  bárány  vérével  megkent  ajtófélfákra  az  Egyiptomból  való  szabadulás

alkalmával. Mégis jogos a kérdés, hogy a keresztyén igehirdetésben valóban csak a vérrel

lehet  kifejezni,  amit  Jézus  halála  jelent?  Hiszen  „az  ő  [Krisztus]  vére  által”  (Ef  1,7)

kifejezésnél nem valami mitikus anyagról van szó, amelynek bűntörlő ereje van, hanem

„[s]okkal inkább az erőszakos halállal kioltott élet kifolyt véréről. Tehát a »Krisztus vére«

pontosan annyi, mint a »kereszt«, csak szemléletesebb kifejezésben.”33 A vér kétségtelenül

az odaadott élet, és a bűnbocsánat, az Isten és ember közötti kiengesztelődés szimbóluma.

Együttérzést kiváltó, bűnbánatra serkentő, felelősséget ébresztő, hálára indító, erőteljes és

nélkülözhetetlen szimbóluma, de más szimbólumok mellett csak az egyik szimbóluma. Az

igehirdető a vér-metaforával kifejezett tényeket és hatásokat más kifejezésekkel is tudja

kommunikálni, ha ezeket ismeri és használatukat gyakorolja.

Mi az áldozat?

A zsidó és  a  pogány áldozatok közötti  alapvető  különbség nem lehetett  ismeretlen

Anselmus előtt. Hiszen például már a Diognétoszhoz írt levél34 és Augustinus35 szerint is a

pogány  áldozat  célja,  hogy hasson  az  istenségre,  az  ószövetségi  áldozat  viszont  Isten

és szentségekről. 1525. január. Fordította Hamvas József és Masznyik Endre. In:  Luther Márton művei.
IV. kötet. Pozsony, Wigand, 1908. 326-327.

33 BALIKÓ Zoltán: Az Efezusi levél gyakorlati magyarázata Budapest, Evangélikus Sajtóosztály, 1985, 45-46.
34 A Diognétosz-levél. Fordította Vanyó László. In: Apostoli atyák. Budapest, Szent István Társulat, 21988.

(Ókeresztény írók 3.) VII, 3-5. 373.
35 Szent ÁGOSTON: Isten városáról. Tizedik könyv, I., V., VI., XX. fejezet.
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rendelése,  amely  az  embert  emlékezteti  bűnére,  és  bűnbánatra  s  megtérésre  hívja,  bár

mégis előfordult, hogy a zsidók a pogányok módjára áldoztak. Ennek ellenére Véghelyi

Antal úgy véli, hogy Anselmus Jézus halálát olyan történésnek tekintette, amely Istenben

idézett elő változást, és nem megfordítva, az embert változtatta meg.36 Viszont igaza van

abban,  hogy  nem  mindig  kultikus  értelemben  vett  áldozatról  van  szó  ott,  ahol  az

ószövetségi kultusz valamely szavát használják, így például a páskabárány kapcsán sem.37

Nem vitatjuk, hogy kizárólagosan a kultuszi áldozaton keresztül értelmezni Jézus halálát

olyan hermeneutikai szemüveg, ami egyoldalú látásmódhoz vezet.38

A Jézus  halálának  értelméről  folyó  legújabb  vitákban  kimondva  is,  kimondatlanul

ismételten elmarasztalóan foglalkoznak Anselmus kiengeszteléstanának egyes elemeivel.39

Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy mintha nem magával Anselmusszal vitatkoznának,

hanem csak az ő – jó esetben másodkézből vett – ismertetésével. Félő, hogy nincsenek

tekintettel az egész anselmusi műre. A Miért lett Isten emberré? előszavában Anselmus a

könyvének célját abban határozza meg, hogy a keresztyén hitet ellentmondásosnak tartó,

az azt elutasító hitetlenek – pogányok és zsidók – ellenvetéseit és a hívők válaszait akarja

előadni;  észérveket  sorakoztat  fel,  –  és  ezt  úgy  teszi,  hogy  méltán  tekintik  az  első

skolasztikusnak –; s úgy érvel, mintha a címzettek semmit sem tudnának Krisztusról. Máig

aktuális  kérése  azokhoz,  akik  könyvét  másolják,  hogy ezt  az  előszóval  együtt  tegyék,

vagyis legyenek tekintettel munkája belső céljára és ebből következő módszerére.40 Csak

így lehet megérteni fejtegetését.

Anselmus nem a Bibliát  idézi  vagy értelmezi.  Ez tudatos  koncepciója.  Fejtegetései

során azonban egyrészt használ olyan kifejezéseket is, amelyeket ma esetleg kizárólag az

áldozati kultuszra értenek, így például azt, hogy „a tulajdon halálával adta vissza az életet a

36 VÉGHELYI Antal:  Krisztus  halálának  értelme,  in:  Krisztusra  tekintve  hittel  és  reménnyel. Szerkesztette
Béres Tamás, Kodácsy-Simon Eszter, Orosz Gábor Viktor. Budapest, Luther Kiadó, 2008 (Eszmecsere 4.
Az Evangélikus Hittudományi  Egyetem Szociáletikai  és Ökumenikus Kutatócsoportjának kiadványai),
143.

37 VÉGHELYI, i.m. 150.
38 A találó  Sühnopferbrille kifejezést  használja  MÜLLER,  Burkhard:  Dem  Zeitgeist  sei  Dank.  Ohne  die

Vorstellung vom Sühnopfertod lässt sich Jesus besser verstehen. Zeitzeichen (22) 2010/5, 47-49.
39 Ennek során Anselmus válik felelőssé még olyan egyoldalúságokért vagy hibákért is, amelyeket esetleg rá

hivatkozva mások követtek el, vö. VÉGHELYI, i.m. 142: „A következőkben azt tesszük vizsgálat tárgyává,
hogy Anselmusnak ez a jogászias gondolkodása valóban a lutheri reformáció irányába mutat-e, mint azt
némely  protestáns  egyházi  írók  állítják,  vagy  ellenkezőleg:  az  egyház  teológiai  gondolkodásának
középkori romlását mélyítette el. Megállja-e helyét az a feltételezésünk, hogy a teológiai igazságoknak a
klasszikus pogány görög filozófia eszközeivel való interpretálása (skolasztika) mellett a jogi gondolkodás
fogalmainak  (meritum,  satisfactio,  reparatio,  stb.)  és  módszereinek  Anselmus  főművében  kezdődő
térhódítása tetézte-e be a középkornak azt a teológiai romlását, ami reformációért kiáltott?”

40 ANZELM, i.m. Előszó, 251.
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világnak”.41 Másrészt  Jézus  halálának  értelmét  nem  az  Európában  akkor  már

tulajdonképpen  ismeretlen  áldozati  kultusz,  hanem  a  jogi-bírói  eljárás  fogalom-  és

képrendszerének segítségével fejti ki.42 Alaposan tanulmányozva írását azonban világos,

hogy mondanivalója egyes részleteiben és a maga egészében is  meghaladja az áldozati

kultusz  vagy  a  jogi-bírói  eljárás  kínálta  tartalmi  kereteket.  Ezt  az  állítást  kívánom

indokolni a következőkben.

Ki adja és ki fogadja el Krisztus áldozatát?

Anselmust megelőzően a Diognétoszhoz írt levél úgy ír, hogy az emberi gonoszság

betelte  után,  „eljött  az  idő,  amikor  Isten  elhatározta  immár  jóságának  és  hatalmának

kinyilvánítását  (Istennek  micsoda  túláradó  szeretete  és  emberszeretete!),  nem  gyűlölt

minket  és  nem törölt  el,  gonoszságainkat  nem tartotta  számon,  hanem nagylelkű  volt,

eltűrte, irgalmasan magára vette bűneinket, ő maga adta oda saját Fiát váltságul bűneinkért

(vö. 1Pt 3,18), a romlatlant a romlottért, a halhatatlant a halandóért. ... Mily édes csere,

mily kifürkészhetetlen mű, mily nem remélt jótétemény! Mert sokak gonoszságát fedi be

egy igazzal, egyetlen egy igaz voltával viszont sok törvényen kívülit tesz igazzá.”43 Nem

volt tehát kérdés az első századokban, hogy Isten örök szeretetének kinyilvánításáról kell

Jézus halála kapcsán beszélni, nem pedig Isten jóindulatra hangolásáról.

Közkeletű összefoglalása és egyúttal kritikája is Anselmus kiengeszteléstanának, hogy

az  Atya  áldozatot  követel  a  Fiútól,  aki  engedelmesen  odaadja  magát,  tehát  a  Fiú  hoz

áldozatot és az Atya elfogadja.44 A Miért lett Isten emberré? tanulmányozása azonban nem

igazolja ezt.

Már  maga  a  cím  is  cáfolja  ezt  a  közkeletű  felfogást.  Miért  lett  Isten  emberré?

Egyértelmű: nem az a kérdés, hogy mire volt szüksége Istennek azért, hogy megbocsásson,

hanem az, hogy miért cselekedett Krisztusban így. A mű első könyvének első szakaszában

41 ANZELM, i.m. Első könyv 1. szakasz, 252.
42 Mivel  az  ószövetségi  áldozat  analógiája,  metaforája  Jézus  keresztáldozatának,  ezért  Anselmus

fejtegetéseinek kritikus értelmezéseiben világos különbséget kellene tennie az áldozat fogalmai között
egyrészt Jézus halálában, másrészt az ószövetségi áldozati kultuszban. A megkülönböztetés hiányához vö.
CSERHÁTI,  i.m.  249-250;  CSEPREGI András:  Új  közösség  felé?  Tényfeltárás,  emlékezés,  személyes
felelősségvállalás. In: Háló 1. Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és
az állambiztonság kapcsolatáról 1945-1990. Szerkesztette Mirák Katalin. Luther Kiadó: Budapest, 2010.
46.

43 A Diognétosz-levél, in: i.m. IX, 2-6. 375.
44 VÉGHELYI,  i.m. 155. GUTMANN,  i.m. még a feudális viszonyokat is  beleolvassa Anselmus fejtegetésébe,

amikor azt írja, hogy az Atya feudális birtokosként feltételeket szab. Éppen a fordítottja igaz, hasonlóan
ahhoz, amit Jézus mond Jn 10,11-ben.
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ugyanis így határozza meg írása célját: „A szóban forgó kérdés, …. a következő: milyen

ésszerű okból vagy szükségszerűségből lett Isten emberré, és miért a tulajdon halálával

adta  vissza  az  életet  a  világnak,  mint  hisszük  és  valljuk,  noha  megtehette  volna  más

személy, akár angyal, akár ember által, vagy akár puszta akaratával.”45 Anselmus válasza,

hogy az emberi bűn miatt megromlott emberiség megváltása „nem mehetett teljesedésbe

másként, csak úgy, ha az emberi nemet Teremtője szabadítja meg”.46 Ha más személy által

történt volna a megváltás, akkor az ember ennek a személynek a szolgájává lett volna, és

„az ember nem abba a méltóságba került volna vissza,” amelyből kiesett.47

Mintha egyenesen az utókor kérdéseit  fogalmazná meg Boso, akinek Anselmus így

felel: „Nem az Atyaisten kínozta az ember Jézust, ahogy szemmel láthatóan értelmezed;

nem ő adta halálra az ártatlant a bűnösökért. Nem Isten kényszerítette őt akarata ellenére a

halálra, nem ő hagyta, hogy megöljék, hanem maga a Fiú vállalta önként a halált, hogy

üdvözítse az embereket.”48 A mű végén pedig, amikor az isteni irgalom igazságosságát és

nagyságát dicséri, az Atyát ugyan mégis elfogadónak mondja, mert azt akarja megkapni az

embertől, amit ő és a Fiú adott neki: „Mit foghatnánk fel nagyobb irgalomnak annál, mint

hogy az Atyaisten így szól az örök kínszenvedésre ítélt bűnöshöz, akinek semmije sincs,

amivel megválthatná magát: Vedd egyszülöttemet, és add oda magadért! A Fiú pedig: Végy

engem és váltsd ki velem magadat! Mert mintegy ezt mondják, amikor a keresztény hitre

hívnak és  vonzanak.  És  mi  lehet  igazságosabb,  mint  hogy az,  akinek minden tartozást

felülmúló érték adatik, elengedi az összes tartozást, ha ez az adás a megfelelő szeretettel

történik.”49 Egyértelmű tehát,  hogy a Jézus halálával történt kiengesztelésnek Anselmus

értelmezésében  is  Isten  a  tulajdonképpeni  alanya.  Ennek  alapján  nem érthetünk  egyet

Véghelyi Anselmus-kritikájával abban, hogy a skolasztika atyja tévedett volna, amikor azt

állította, hogy a haragvó Isten akart volna megengesztelődni az ember iránt Krisztus halála

által.50 Éppen ellenkezőleg, Anselmus is eljut oda, hogy az embernek kell megragadnia az

Istentől Jézus halálával neki odanyújtott segítséget.

Nem lehet Anselmust elmarasztalni a fent idézett másik gondolat miatt sem, ti. hogy az

ember odaadja Istennek, amit tőle kapott, amit a római mise kíván kifejezni. Egyrészt a

45 ANZELM, i.m. Első könyv, 1. szakasz, 252.
46 ANZELM, i.m. Első könyv 4. szakasz, 255.
47 ANZELM, i.m. Első könyv 5. szakasz, 256.
48 ANZELM, i.m. Első könyv 8. szakasz, 260.
49 ANZELM, i.m. Második könyv 19-20. szakasz, 319.
50 VÉGHELYI, i.m. 152.
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mise ilyen értelmezése már Augustinus idején ismert volt,51 persze azzal a – protestánsok

által figyelmen kívül hagyott, a rómaiak által sokszor elhallgatott – hozzátétellel, hogy a

misében  az  ember  önmagát  is  Istennek  ajánlja.  Másrészt  a  Miért  lett  Isten  emberré?

fejtegetéseiben  Anselmus  nem  tesz  ilyen  konkrét  gyakorlatra  javaslatot,  bár  nem  is

kritizálja a meglévőt.

Így gondolkodik Luther is:  „Ez ama három személy és egy Isten, aki magát nekünk

mindnyájunknak mindazzal, ami ő és amije van, teljesen odaadta. Az Atya nekünk adja

magát  az  éggel  és  földdel,  minden  teremtménnyel  együtt,  hogy  ezek  szolgáljanak  és

hasznunkra váljanak. Ámde ez az adomány Ádám esete következtében elhomályosodott és

haszontalanná lett. Azért utóbb a Fiú is odaadta magát nekünk, megajándékozott minden ő

dolgával, szenvedésével, bölcsességével és igazságával, kiengesztelt az Atyával, hogy újra

élők  és  igazak  lennénk  és  az  Atyát  az  ő  ajándékaival  megismernők  és  megnyernők.

Minthogy  pedig  ez  a  kegyelem  senkinek  sem  válnék  hasznára,  ha  titkon  és  elrejtve

maradna, azért jöve a Szent Lélek és ő is teljesen odaadja nekünk magát; ő oktat minket

Krisztus  emez  irántunk  tanúsított  jótéteményének  megismerésére,  segít,  hogy  azt

elfogadjuk és  megtartsuk,  hasznosan használjuk  és  közöljük,  növeljük  és  terjesszük.”52

Hasonlóképpen Kálvin is, aki fejtegetésében abból indul ki, hogy Isten már Krisztus előtt

jóindulattal volt az ember iránt, Isten szeretete pedig változatlan.53

E rövid áttekintés alapján nemcsak azt a széltében-hosszában elterjedt vélekedést kell

elvetnünk,  hogy  Anselmus  szerint  Istennek  áldozatra  volt  szüksége  ahhoz,  hogy

megbocsáthasson,  hanem  az  ezzel  ellentétes  irányú  másik  megfogalmazást  is,  amit

ismételten  Anselmus  szemére  vetnek,  hogy ti.  Jézus  halálával  Isten  mutatott  volna  be

áldozatot  az  embernek,  hogy  őt  megnyerje.54 Viszont  nem  kifogásolható,  sőt

megszívlelendő állítás, hogy „Isten azzal a bizalommal, és hittel áldozta fel Krisztust, hogy

az  ő  keresztje  alatt,  az  ő  szenvedését  és  halálát  szemlélve,  végre  megbékélünk  vele,

kiengesztelődünk iránta, és Atyánkként fogjuk őt szeretni.”55 S ez bizonyosan a miattunk,

érettünk, helyettünk hagyományos kifejezéseinek értelmezése.

51 Szent  ÁGOSTON:  Isten városáról. II. kötet (VI.-X. Könyv). Fordította Földváry Antal. Budapest, Kairosz
Kiadó, 2005. Tizedik könyv, XX. fejezet: 277.

52 LUTHER Márton:  Nagy hitvallás az úrvacsoráról. 1528. Fordította: Masznyik Endre. In:  Luther Márton
művei. Történeti rendbe szedve, bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel. Sajtó alá rendezte Masznyik
Endre. V. kötet. A második időszakból (1526-1530) való iratok. Pozsony, Wigand, 1910. 428-429.

53 KÁLVIN János:  A keresztyén vallás rendszere. 1559. Pápa, Magyar Református Egyház kiadása, II. kötet,
1910 (Reprint), 481-483.

54 VÉGHELYI, i.m. 152. megfogalmazását tehát nem tudom magamévá tenni.
55 VÉGHELYI, uo.
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Az ókori keresztyénség elvetette azt a gondolatot, hogy a Fiúban az Atya szenvedett

(patripassianismus).  Ez megfelelt  annak a görög filozófiai  istenfogalomnak,  amely úgy

tekintett Istenre, hogy az ember semmiféle módon nem képes befolyásolni őt vagy hatni rá.

A 20. század borzalmaira és embertelenségeire gondolva javasolta Jürgen Moltmann ennek

a szemléletnek a revizióját. Úgy vélte ugyanis, hogy az Atya „szenvedésnélkülisége” Jézus

kereszthalála kapcsán nem az ő istenségének, hanem inkább közönyének bizonyítéka a

modern  ember  szemében.  Nem  a  patripassianismus egyszer  már  elvetett  tanának

elfogadásáról van szó, mert ez az istenfogalom nem vállalható újrafogalmazását jelentené.

Moltmann javaslata a Fiú szenvedésével együtt érző Atya képe, amely problémamentesen

beleilleszthető  az  ökonomikus  szentháromságtan  rendszerébe,  ahol  mindegyik  isteni

személyhez a maga sajátos munkáját kapcsoljuk, de amelyek mindegyikével kapcsolatban

a másik két személynek is van attól eltérő munkája.56

A jogi metafora meghaladása?

Miért kívánja meg Isten igazságossága Jézus áldozatát?

Számos  későbbi  nemzedéknek  a  kiengeszteléstannal  kapcsolatos  problémája,  hogy

Isten, aki parancsszavával teremtett mindent, bűne alól miért nem oldhatja fel ugyanilyen

módon az embert.57 Anselmusnak azt a válaszát, hogy ez Isten igazságossága miatt nem

lehetséges, vagy úgy értik, hogy Istennek az ember iránti szeretete feltételhez kötött, vagy

hogy haragját előbb ki kell engesztelni. Mindkét esetben Isten irgalmának a valódiságát

kérdőjelezik  meg.  S  utalnak  arra,  hogy  Anselmus  értelmezése  a  jogi  érvelésmód

fogságában reked.

Valóban,  Anselmus  pontosan  felvázolja  az  adott  sérelemért  adandó  elégtétel  jogi

indoklását  és  az  elégtétel  megadásának megfelelő  módját.  Azonban nemcsak  ezt  teszi,

hanem az ember által Istennel szemben elkövetett sérelem, az Istennek adott elégtétel és az

isteni ok leírásában túlhalad a jogi kifejezések értelmezési mezőin és teológiai értelemben

használja azokat, vagyis teológiai tartalommal tölti meg azokat. Ezért – noha helytálló az

az  általánosan  elterjedt  állítás,  hogy Anselmus  jogi  nyelvet  használ,  a  dolog  lényegét

tekintve mégis úgy teszi ezt, hogy kilép a jogi gondolkodás szabta keretekből. Tehát az ő

56 MOLTMANN,  Jürgen:  In  der  Geschichte  des  dreieinigen  Gottes. Beiträge  zur  trinitarischen  Theologie.
München, Chr. Kaiser, 1991.

57 ANZELM, i.m. Első könyv 6. szakasz, 256.
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értelmezése is szimbolikus, hasonlóan másokéhoz.

A kulcsfogalom Anselmusnál  Isten  igazságossága,  amely nem teszi  lehetővé,  hogy

Isten „pusztán könyörületből, a tisztelete megrablásáért járó fizetség nélkül bocsássa meg

a bűnt.”58 Ekkor a bűn nem kapná meg büntetését, a bűn továbbra is megbontaná a rendet,

rendezetlenek  lennének  a  dolgok,  és  „Isten  hasonlóan  bánna  a  bűnössel,  mint  a

bűntelennel,  ez  pedig  nem  illik  Istenhez.”59 Mondható  így  is:  akkor  természetes  a

bűnbocsánat és nem probléma a bűn, akkor nincs felelősség, sem felelősségvállalás, sem

bűnbánat, sem követendő törvény. Olyasvalami lenne tehát az igazságosság, ami Istent is

kötelezi és megköti? Nem kötelezi, nem korlátozza, de ha Isten nem lenne igazságos, akkor

a  maga  rendjével  szemben  közömbös  –  szól  az  érvelés.  „Márpedig  ha  a  bűnért  sem

elégtétel, sem büntetés nincs, akkor semmilyen törvénynek sincs alávetve. … Ha tehát a

megbocsátás csak a könyörületességből ered, akkor az igazságtalanság szabadabb, mint az

igazságosság, ez pedig láthatóan egyáltalán nem egyeztethető össze Istennel.”60

A rend helyreállítása, a sérelemnek elégtétellel való orvoslása kétségtelenül a dolgok

jogi rendezésének világába mutat.  Amit  azonban ezután mond Anselmus,  az szétfeszíti

ennek  kereteit.  Hiszen  amikor  az  Atya  a  Fiúban  önmagát  adja,  akkor  ő  adja  oda  az

embernek azt, ami elégtétel a bűnéért. Isten igazságosságának és jóságának ez az együttes

komolyan vétele és hangsúlyozása Anselmusnál közel áll ahhoz, ahogyan egyszerre tartja

fontosnak Luther a törvényt és az evangéliumot, azt, hogy Isten szent és irgalmas Atya.

Nem lehet  csak  az  egyikről  beszélni,  csak  az  utóbbit  Istennek tulajdonítani,  az  előbbi

nélkül. S ami még fontosabb: az evangélium erősebb a törvénynél, Isten irgalma nagyobb a

haragjánál.

Mi a bűn súlya?

Az esetek egy részében a  bűn mennyiségi  szemléletét  tulajdonítják Anselmusnak.61

Más  esetekben  a  bűn  dologi  szemléletét.  Vagy  kifogásolják,  mint  Abelardus  és  a  rá

hivatkozók, hogy a Krisztus ellen elkövetett bűnök még nagyobb elégtételt kívánnának.62

Bizonyára  a  jogi  szemlélet  keltette  benyomás  késztet  ilyen  értelmezésekre.  Az  ilyen

58 ANZELM, i.m. Első könyv 12. szakasz, 267.
59 ANZELM, uo.
60 ANZELM, uo.
61 DÉR Katalin: Utószó. „Egy és ugyanaz, amit keresünk.” Canterburyi Szent Anzelm élete és munkássága.

In: ANZELM, i.m. 451.
62 CSERHÁTI, i.m. 244
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szövegek mellett  azonban ott  vannak azok a kifejezések,  mint  „a parányi  kis  bűn”,  az

„egyetlen  szempillantás  Isten  akarata  ellenére”,  vagyis  a  mint  puszta  tett  „teljességgel

jelentéktelennek” tartható bűn, amely azonban azért „a lehető legsúlyosabb”, mert Isten

akarata  ellenére  történik.63 „Ez  pedig  nem más,  mint  nem adni  meg  Istennek,  amivel

tartozunk.”64 Vagyis az Istennel való viszony megromlásáról van szó, ami valójában már

nem lehet jogi rendezés tárgya.

Miben áll Jézus áldozata?

Amint Anselmus bűnfogalma sem illeszkedik bele maradéktalanul a jogi értelmezésbe,

ugyanúgy Jézus áldozatának meghatározása, leírása sem.

Egyfelől  a  kereszthalált  –  Anselmus  szerint  –  Jézus  nem  úgy  vállalta,  hogy

mindenképpen  meg  akart  halni,65 hanem olyan  engedelmesen  kitartott  az  igazságosság

mellett, „hogy emiatt vezetett útja a halálba. Ebben az értelemben mondhatjuk tehát, hogy

az Atya rendelte el a halálát, mert ő rendelte el mindazt, ami miatt útja a halálba vezetett.”66

Másrészt a legkiválóbb ember is csak azt adhatja Istennek, amivel amúgy is tartozik

neki, de nem képes ennél többet adni, tehát a szó igazi értelmében vett elégtételt. Erről

beszél Jézus is a jó szolga jutalmáról szólva (Lk 17,18). Ezek szerint bármely ember csak

azt adhatja Istennek, amivel életében amúgy is tartozik neki, és halálával, amit amúgy is

egyszer oda kell adnia Istennek. Jézus „ellenben önként ajánlotta fel az Atyának azt, amit

semmiféle szükségszerűség okán nem kellett volna soha elveszítenie, és olyasmit fizetett a

bűnösökért, amivel önmagáért nem tartozott.”67

Nincs tiszta típus!

Félrevezet  a  tipologizálás,  ha  nyomában  azt  gondolják,  hogy  az  egyes  típusok

egymástól  átfedés  nélkül  elkülöníthetők.  Az  ókori  szerzők  fantázia-leleményeit  nehéz

típusokba szorítani, de Anselmus sajátos mondanivalója sem fér bele maradéktalanul a neki

kijelölt típusba.  Ő is használja a klasszikusnak nevezett típus gondolatát  Jézus emberré

63 ANZELM, i.m. Első könyv 21. szakasz, 282-283.
64 ANZELM, i.m. Első könyv 11. szakasz, 266.
65 Ennek alapján tehát ilyen direkt módon nem helytálló az a megállapítás, hogy Anselmus szerint Jézus

meghalni jött a világba, amint CSERHÁTI, i.m. 244. állítja.
66 ANZELM, i.m. Első könyv 9. szakasz, 261-262.
67 ANZELM, i.m. Második könyv 18. szakasz, 316.
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létele kapcsán Istennek a Sátánnal vívott küzdelméről,68 és a Sátán legyőzéséről,69 még arra

is  kitérve,  hogy „sem Isten nem tartozott  mással  a Sátánnak,  mint  büntetéssel,  sem az

ember nem tartozott mással neki, mint azzal, hogy általa legyőzött állapotában győzze le a

Sátánt. Bármilyen követelés is állt fenn azonban az emberrel szemben, azzal Istennek, nem

pedig a Sátánnak tartozott.”70

Nemcsak eltörlése a bűnnek, hanem új élet is!

Maga  Anselmus  határozza  meg  írása  célját  úgy,  hogy  Jézus  halálának  mintegy

racionális  apológiáját  kívánja  adni.  Tehát  nem prédikációt  ír,  hanem leírását  annak  az

eseménynek,  amely az  ember  megváltását  eredményezi.  Ezért  jogos az általa  képviselt

típust az objektív típusnak nevezni. Írása azonban nem igazolja azt a vélekedést, hogy nem

lehetne szó nála a személyes  emberi befogadásról,  amint ezt  Abelardus humanizálónak

mondott  típusában  hangsúlyosnak  látják.71 Jézus  ugyanis  –  amint  Anselmus  többféle

változatban ismételten leírja – „példát adott arra, hogy – mivel az ésszerűség követeli –

senki  se  habozzék  magáért  megadni  Istennek,  amit  egyszer  úgyis  bizonyosan  el  kell

veszítenie, ...”72 Mindez pedig végeredményben olyan változás, amit újjászületésnek lehet

nevezni.73 Ez  pedig  nem  maradhat  az  emberen  kívül  álló,  őt  csak  kívülről  érő,  tőle

független folyamat, hanem a szó legszorosabb értelmében meghatározza alanyi mivoltában

is.

Áldozat és erőszak

A vitában, amely Jézus halálának értelmezése körül zajlik, újra és újra előkerül az az

érv,  hogy  Jézus  halálának  az  a  hagyományos  értelmezése,  amely  hangsúlyozott

jelentőséget tulajdonít kereszthalálának, tulajdonképpen az erőszakot igazolja és táplálja.

Meglepő, hogy a Krisztus áldozata és az emberi erőszak kérdését milyen régóta felteszik. A

68 ANZELM, i.m. Első könyv 6. szakasz, 257.
69 ANZELM, i.m. Második könyv 19-20. szakasz, 319; l.  még  ANZELM: Levél az Ige megtestesüléséről. In:

Canterburyi Szent Azelm összes művei. Teológiai bölcseleti írások. A fordítást, a kommentárt és az utószót
készítette Dér Katalin. Budapest, Szent István Társulat, 2007. 10. szakasz, 243.

70 ANZELM, i.m. Második könyv 19-20. szakasz, 319. Ennek alapján szó sem lehet arról, hogy Krisztus halála
az  ördögnek  fizetett  váltságdíj  lehetne,  ellentétben  CSERHÁTI,  i.m.  244.  felvetésével.  Nisszai  Gergely
tanított  arról,  hogy Krisztus  az  ördögnek  odavetett  csalétek,  de  nála  sem váltságdíjról  van  szó,  vö.
Kereszty:  Jézus  Krisztus  (1995),  179-180  ismertetése;  valamint  Nüsszai  Gergely:  Nagy  kateketikus
beszéd, 24-26, in: Ókeresztény Írók 6,541-546.

71 Amint CSERHÁTI, i.m. 244. állítja.
72 ANZELM, i.m. Második könyv 18. szakasz, 316. Példaadásáról még i.m. Második könyv 18. szakasz, 315.
73 ANZELM, i.m. Második könyv 18. szakasz, 315.
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Diognétoszhoz írt  levélben olvassuk:  az Atya a Fiút  „[t]alán félelem keltésére,  rettenet

keltésére, zsasrnokságra küldte volna, mint egyesek gondolnák? Egyáltalán nem; hanem

szeretettel  és  szelídséggel  küldte,  mint  király  küldte  a  királyfit,  emberként  küldte  az

emberekhez,  megváltóként  küldte,  hogy meggyőzzön,  ne  pedig  kényszerítsen;  Istenben

ugyanis nincs erőszak. Azért küldte, hogy hívjon, nem azért, hogy büntessen; úgy küldte,

mint aki szeret, nem úgy, mint aki ítél.”74

Hogy  a  keresztyén  nyelvezet  vér-orgiái,  amint  a  filozófus  Schnädelbach  titulálta

feltételezését,  előkészítés  lenne  a  Krisztus  nevében  elkövetett  kegyetlenségekre,  ezt

Richard Schröder olyan pszichológizálásnak minősíti, amely mindent és semmit igazol.75

Ha valaki azt állítaná, hogy a 20. század borzalmai, holokauszt és gulág, létrejöttében a

Jézus áldozatáról való beszédnek okozati szerepe volt, még nagyobb joggal lehet állítani,

hogy Jézus áldozata ítélet minden olyan kegyetlenségen, mint a holokauszt és gulág.

Egészen más ügy, ha úgy közelítik meg a kérdést, amint ezt Cserháti Sándor teszi. Ő

abban lát problémát, ha Jézus áldozatának értelmezése a másoktól elvárt áldozathozatal és

a  másokra  nehezedő  szenvedés  hordozásának  igazolása,  és  így  végső  soron  annak

kikényszerítése.  Ez  mindenképpen  visszaélés  az  áldozat  fogalmával,  főként  ha  az

áldozathozatalt igazoló szavakat olyanok mondják, akik maguk nem vállalnak másokért

áldozatot. Súlyosbított eset, a Krisztus keresztjével való visszaélés, amikor az önkéntes és

a  kikényszerített  áldozatot  tudatosan  vagy  önkéntelenül  összemossák  Jézus  passiójára

hivatkozva. Így jön létre az Istennek kedves szenvedés képzete. Az áldozat nem idegen a

modern embertől, sőt, szükséges, de nem követelhető meg csupán egyetlen csoporttól (nők,

kiszolgáltatott  helyzetben,  alul  lévők).76 A tapasztalt  visszaélések  ellenére  az  áldozat

fogalma elengedhetetlen,  mint önkéntes tett,  mint lemondás mások javára. „Az önként,

szabadon vállalt áldozat az emberi ethosz egyik legszebb, legáldottabb mozdulata.”77

A megváltás csodája

Egy vitának a felidézésével kezdtük ezt a tanulmányt, amelynek kezdő kérdése volt:

Vajon Jézus  hagyta,  hogy megfeszítsék  vagy odaadta  magát  a  kereszthalálra?  Nem az

ellentétes nézetek közötti békés kompromisszum vezette Wolfhart Pannenberget, hanem az

74 A Diognétosz-levél, in: i.m. VII, 3-5. 373.
75 SCHRÖDER, i.m.
76 GUTMANN, i.m.
77 CSERHÁTI, i.m.
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újszövetségi  tanúságtételek  sokféleségének  megfontolása,  amikor  kimondja:  „A  Fiú

engedelmessége megfelel annak, hogy az Atya átadja őt.”78 S ő is úgy látja, hogy a Jézus

alávetettségét  kifejező  Zsid  5,8  és  Fil  2,8  ellenére  „Pál  Isten  Krisztusban  végzett

cselekvésének  tekinti  a  keresztet  (2Kor  5,19;  vö.  Róm 3,25),  ami  azt  jelenti,  hogy  a

keresztben Krisztus és Isten egy: Isten szeretete cselekszik (5,8), és egyidejűleg Krisztusé

is (Gal 2,20; 2Kor 5,14). Isten kiszolgáltatja őt (4,25; 8,32), és ennek során Krisztus maga

is kiszolgáltatja magát (Gal 2,20; vö. 1,4). […] Pál mindenütt egyazon eseményről beszél,

amelyben  Isten  és  Krisztus  oly  teljesen  együttműködik  egymással,  hogy  eredménye

éppúgy tekinthető Isten, mint Krisztus tettének.”79

78 PANNENBERG,  Wolfhart:  Rendszeres  teológia. 2.  kötet.  Fordította  Görföl  Tibor.  Budapest,  Osiris  Kiadó,
2006, 329.

79 U. Wilckenst idézi PANNENBERG, i.m. 453.
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