
 

NEMek közö 

Gender.indd   1Gender.indd   1 2016.05.23.   9:54:392016.05.23.   9:54:39



 

Gender.indd   2Gender.indd   2 2016.05.23.   9:55:362016.05.23.   9:55:36



 

Társadalmi nemek
sokszínű vallási megközelítésben

NEMek közö 

Gender.indd   3Gender.indd   3 2016.05.23.   9:55:362016.05.23.   9:55:36



Szerkesztette:

J H – M N – 
SI I – V É P

A kötet az Evangélikus Hittudományi Egyetem és Jutta Hausmann 
támogatásával jelent meg.

A fordításokat az eredetivel egybevetette:

J H (122–146. o.) – K B (100–121. o.)
M N (11–24., 44–56., 165–174. o.) – 
V É P (25–43., 73–89., 90–99., 203–248. o.)

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás,
illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás
a kiadó előzetes, írásbeli engedélyéhez van kötve.

Tanulmányok © Szerzők, 2016
© Luther Kiadó, 2016

ISBN 978-963-380-072-0

Gender.indd   4Gender.indd   4 2016.05.23.   9:55:362016.05.23.   9:55:36



5

Tartalom

Előszó 7

ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK 

R A Q
Veszélyes gondolkodás – Gender és teológia 11

AC M – M  D – A B
A gender a teológiában és a vallástudományban: sikertörténet?!

– Konferenciabeszámoló 25
A L E

Kik és mik a „nők” a teológiában? 
Néhány gondolat a genderelméletről 
és ennek következményeiről a feminista politikában 44

K E
Mi hiányzik a nyilvános párbeszédből? – A diszkurzusetika 

és a feminizmus kapcsolata 57
K L

Teológia és genderkérdések – Hozzászólás az aktuális vitához 73
L G

A teológia mint a nők önkifejezési eszköze – a keleti ortodox 
tradíció és a szekuláris környezet kölcsönhatásában 90

S M C
A perifériákról: határterületen élő nők 100

E P
Egy integratív teológia felé: a francia feminista teológia

sajátossága 122
P R

Az igazság egy és örök vs. a társadalmi dialógus teológiája – 
A feminista teológia mint kritika 147

Gender.indd   5Gender.indd   5 2016.05.23.   9:55:362016.05.23.   9:55:36



6

T

BIBLIKUS MEGKÖZELÍTÉSEK 

J H
A nő méltósága a férfi  méltósága? – Megfontolások 

1Móz 12,10–20 és 20,1–19 alapján 165
M N

Udvari intrikák szöveghézagain túl – Betsabé királyné története 175
I M – Y S T

Anyai házakról, vidéki leányokról és városi nőkről – 
Tér és nem az Ószövetségben 203

S P
„…mert ők is részei voltak ama csodának” – Rabbinikus vita

az Eszter-tekercs nők általi nyilvános felolvasásáról 233
V É P

Cherchez la femme – Nők a Zsolt 18 || 2Sám 22 hátterében 249

FÜGGELÉK 
A kötet szerkesztői 271
A biblikus tanulmányokhoz tartozó igehelyek 273
A tanulmányok eredeti megjelenési helye 286

Gender.indd   6Gender.indd   6 2016.05.23.   9:55:362016.05.23.   9:55:36



7

Előszó

Az elmúlt évtizedekben egyértelmű változás ment végbe a nemek szerep-
értelmezésében. A folyamatot már a 20. század elején elindították azok az 
egyre erősödő hangok, amelyek a férfi ak és nők egyenlőségéért szálltak 
síkra, és amelyek segítségével a nők lassanként bebocsátást nyertek az 
egyetemi képzésre, majd a passzív választójog engedélyezése után az aktív 
szavazati jogot is elnyerték. A politikai-társadalmi síkon zajló fejlődés az 
egyes országokban különböző tempóban és különböző formákban ment 
végbe. A társadalom részeként pedig természetesen a teológiát és az egy-
házakat is érintette és kihívás elé állította a fenti fejlődés.

A klasszikus szerepminták meginogtak, csakúgy, mint a nemi irányultság 
klasszikus felfogása. Az egyházak képviselői számára pedig egyre hangsú-
lyosabban merült és merül fel a fenti társadalmi folyamatban a teológiai 
állásfoglalásra irányuló kérdés. A teológiai párbeszéd spektruma hasonlít 
a politikai-társadalmi párbeszédéhez. A közép-kelet-európai térségben a 
nyugati társadalmakhoz képest időbeli eltolódás fi gyelhető meg a dialógus 
tekintetében, amelyre ráadásul részben az elnyomására irányuló kísérletek 
is rányomják a bélyegüket mind a politikai, mind pedig az egyházi térben.

Ez Magyarországon sincs másként. Az Evangélikus Hittudományi Egye-
temen néhány évvel ezelőtt bevezetett kurzus, amely a Társadalmi nemek 
a teológiában nevet viseli, tudatosította a tényt, hogy hiányzik a kurzus 
kívánalmainak megfelelő magyar nyelvű szakirodalom. Így jöttek létre 
először csak belső használatra német és angol nyelvű cikkek első fordí-
tásai. A szövegek kiválasztásánál ennek megfelelően inkább az egyszerű 
hozzáférhetőség és a viszonylag könnyű lefordíthatóság játszotta a fősze-
repet, valamint az, hogy a tanulmányok ne valamely speciális kérdést 
érintsenek, hanem inkább a téma áttekintését adják. Egyre világosabbá 
vált azonban, hogy ezen a területen óriási a publikációs lemaradás, amelyet 
be kell hozni, immár az egészet kiváltó kurzustól függetlenül. Így vetődött 
fel a már meglévő szövegállomány kibővítésének ötlete, amelynek során 
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E

igyekeztünk különösen is ügyelni arra, hogy mind a reprezentált feleke-
zetek, mind pedig a különböző vallások tekintetében elkerüljük az egyol-
dalúságot. Így a kötetben megtalálhatóak protestáns, katolikus és ortodox 
szerzők tanulmányai, valamint a keresztény megközelítés mellett a zsidó 
is. Eredeti szándékunk szerint iszlám megközelítés is színesítette volna a 
palettát. Ez sajnos pusztán gyakorlati okokból nem valósulhatott meg, amit 
nagyon sajnálunk, ám reméljük, hogy egy következő kötetben pótolhatjuk 
ezt a hiányt. A válogatás során törekedtünk még a regionális sokszínűség 
bemutatására is, ami jól példázza, hogy milyen mértékben befolyásolja a 
fejlődést és a kérdésfelvetéseket a nemzeti kontextus. A tény, hogy szerzői 
szinten a legkisebb mértékben sem jöhetett létre nemi kiegyenlítettség, 
egyrészt annak a számlájára írható, hogy még mindig inkább a nők azok, 
akik feminista munkára vállalkoznak, és így erősebben foglalkoztatja 
őket a szerepértelmezés kérdése. Másrészt azonban ebben az esetben is 
munkált a háttérben a gyors hozzáférhetőség és a viszonylag egyszerű és 
ezáltal nem túlságosan időigényes fordíthatóság gyakorlati szempontja. 
Így az egyetlen olyan tanulmány, amelynek férfi  a szerzője, semmiképpen 
sem alibiből került kiválasztásra, hanem mint olyan írás, amely kiegyen-
súlyozott refl exió segítségével meg tudja mutatni, hogy itt semmiképpen 
sem pusztán a nőket érdeklő és érintő témáról van szó. Bízva abban, hogy 
szélesebb közönség részéről mutatkozik érdeklődés a téma iránt, tudato-
san olyan cikkekre koncentráltunk, amelyek komolyabb provokáció nélkül 
tárgyalják a kérdést, habár azzal is tisztában vagyunk, hogy utóbbiakkal 
is szükséges volna szembenézni.

A kötetben a fentieken kívül helyett kapott néhány magyar szerző tanul-
mánya is, a melyek itt látnak először napvilágot. Ezek jól tükrözik a tág 
nemzetközi kontextusban lévő hely keresésére és meg találására irányuló 
vágyat. Úgy tekinthetünk rájuk, mint egy olyan párbeszédre való nyílt fel-
hívásra, amelyben együtt kelünk útra a mai társadalomban, hogy szembe-
nézzünk aggodalmainkkal, sőt félelmeinkkel – amelyek jól érzékelhetőek a 
megváltozott szerepfelfogások kérdéseinek tükrében –, és hogy teret enged-
jünk a szembenézés és az új utak megtalálása felett megszülető örömnek.

J H – M N 
– SI I – V É P
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Veszélyes gondolkodás – 
Gender és teológia

R A Q (1957)

Római katolikus teológus. Tübingenben teológiai és germanisztikai tanulmányokat 
folytato . A teodíceakérdés etikájából doktorált, disszertációjának címe: Von Lis-
sabon bis Auschwitz. Zum Paradigmawechsel in der Theodizeefrage.
Habilitációját a test, vallás és szexualitás témakörében írta: Körper, Religion und Se-
xualität. Theologische Refl exionen zur Ethik der Geschlechter. 2001-ben és 2004-ben 
többször is megtagadták tőle a „nihil obstat” egyházi tanítói engedélyt az augsburgi 
és a saarbrückenseiti professzúrához. 2005 óta óraadó professzor Tübingenben. 
Jelenlegi kutatási területe főként alkalmazo  etikai kérdésköröket fog át: kultúretika, 
kulturális konfl iktusok etikai alapjai; etika és biztonság; a demográfi ai változás etikai 
kérdései; genderdiskurzusok; testdiskurzusok: szexualitás, szégyen. 

A társadalmi nemek történetével megáldva

Az inkulturáció egyik első és legnagyobb teológusa, Tertullianus egy római 
katonatiszt fi aként született Kr. u. 150 körül Karthágóban. Tertullianus 
volt az egyházatyák közül az első, aki latinul írt, s így döntő hatással volt 
a szellemi fejlődés több olyan irányzatára is, amelyre a kereszténység 
később sajátjaként tekintett. Nem csupán a Szentháromság, a halál és a 
pokol témája foglalkoztatta, hanem nagy pontossággal követte korának női 
divatát is. Napjainkban De cultu feminarum című írása nemcsak teológiai 
szempontból, hanem az ókori ékszerviselés és sminkelési szokások kultu-
rális antropológiai forrásaként is érdekes.

Különösebben nem meglepő, hogy Tertullianus a 3. század fordulóján, 
a lehetséges mártírhalál fényében elítéli azokat a nőket, akik túlságosan 
sok gondot fordítanak külső megjelenésükre. Mondandója tárgyánál sokkal 
érdekesebb azonban teológiai retorikája, mégpedig hogy bizonyos értelem-
ben minden nő állandóan várandós: egy „gyászoló és bűnbánó Évát” hordoz 
magában. Isten „női nemre” mért büntetése tovább él:
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R A Q

„Te nyitottál kaput az ördögnek, te törted meg ama fának a pecsétjét, te 
hagytad cserben legelőször az isteni törvényt, s te beszélted rá cselesen 
a bűnre, akivel a támadó ördög nem boldogulhatott. Isten képmását, a 
férfi t ugyancsak könnyen zúztad össze. Érdemed, vagyis a halál okán 
kellett az Isten Fiának is meghalnia. És még azon járatod az eszed, hogy 
csecsebecséket aggass a bőrruhád fölé?”

A saját nemének történeti terhét hordozó nő azonban különös módon nem 
életet ad, inkább élő halott. A nő ékességeiről így szól: „…fölösleges terhei 
ezek az elítélt és halott asszonyoknak. Olyanok, mintha temetése díszeiül 
készültek volna.”

A fentiek nem pusztán durva kijelentések, hanem a nemek teológiájának 
példái, amelyek egy teológiailag magyarázandó tényt – jelesül a bűnesetet 
– nemi kategóriák szerint rekonstruálnak és aktualizálnak.

Mit jelent hát, ha ma, mintegy kétezer évvel később társadalmi nemekről 
(gender) és teológiáról beszélünk? Semmiképp sem kissé modernebb színe-
zetű feminista teológiáról van szó. Sokkal inkább arról, hogy a „vallások” 
– gondoljunk itt olyan gazdag hagyományokkal rendelkező vallásokra, 
mint a kereszténység vagy más monoteista vallások – szimbolikus mátrixot 
alkotnak, amelyben a nemi kérdések erkölcsi kérdésekként jelentek meg a 
kezdetektől a mai napig. A teológiai beszédet áthatják a nemiség kategóriái. 
Még akkor is, ha egyáltalán nem ezekkel foglalkozik.

A társadalmi nemek fogalmait használó teológia művelői ma a társadalmi 
nemeket tudatosan és a kritikai szemlélet jegyében vezetik be a teológiai 
beszédbe. Segítségével a kérdésfeltevések és a gondolkodás új útjai nyíl-
nak meg, a nem (Geschlecht) teológián belüli kritikátlan és refl ektálatlan 
fogalmának pedig búcsút inthetünk.

A társadalmi nemek kategóriája saját újkori történettel bír, amely a 
feminista teológiák kontextusára irányítja a fi gyelmet.

Egyenlőség, különbözőség, többszólamúság

Az európai és az észak-amerikai feminista teológia történeti nézőpontból 
a 19. és 20. századi világi nőmozgalmaknak köszönheti létét. A világi poli-
tikai nőmozgalmakat vizsgálva három, egymástól élesen el nem különülő, 

 1 Tertullianus: De cultu feminarum I. . . Ford. Városi István.
 2 Uo. 
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Veszélyes gondolkodás – Gender és teológia

egymásba átfolyó, olykor egyidejűleg fennálló fázisról beszélhetünk. Az 
első fázis az „egyenlőség” címkéjét viseli, ez a nőmozgalmak első, a 19. 
század közepére eső fellángolása, amely az egyenjogúságért, az oktatás-
hoz való egyenlő hozzáférésért, a politikai választójogért és mindennemű 
tisztségért harcolt. A második szakasz a 20. század hetvenes éveinek új 
nőmozgalmával köszöntött be a nyugati, iparosodott országokban. Kö-
zéppontjában elsősorban már nem az egyenlőség, inkább a különbözőség 
állt; olyan sajátságosan női játékterek létrehozása volt a cél, amelyekben 
lehetőség nyílhat a saját értékek elfogadására és elismerésére. A politikai 
emancipáció követelményét az egységesen elgondolt nemi identitásban 
megfogalmazó identitáspolitika gyökerei is itt keresendők.

Mindkét említett fázis megkerülhetetlen jelentőséggel bírt. Az egyenlő-
ségre és a különbözőségre építő fázis azonban egyaránt problematikussá 
válhat, mihelyst abszolutizáljuk őket. Mindkét fogalom egy hasadt való-
ságra vonatkozik, amelyben szellem és test, kultúra és természet, értelem 
és érzelem szembekerül egymással, akárcsak a rend és a káosz, a racionális 
és az irracionális és végül a férfi  és a nő képzete is. Ezt a megosztottságot 
mind hierarchikus, mind szexista szemlélet jellemzi – a szellem, a kultú-
ra, az értelem általában „jobb”, mint a test, a természet és az érzelem; e 
fogalmakhoz és életvalóságokhoz többnyire nőies vagy férfi as konnotációk 
társulnak. Az egyenlőségről szóló diskurzus a hierarchiát tartja fenn (ahol 
az értelem az érzelem felett, a kultúra pedig a természet felett áll), annak 
szexualizációját azonban elveti (a nők is rendelkeznek ratióval). Ide kap-
csolhatjuk a felvilágosodás észideálját, ugyanakkor fennáll az uralkodó 
politikai, társadalmi vagy akár fi lozófi ai konstellációkhoz való kritikátlan 
alkalmazkodás veszélye is. A különbözőségről szóló diskurzus fenntartja a 
szexualizációt (amely szerint a nők szorosabban kötődnek az érzelmekhez, 
a testiséghez és a természethez, mint a férfi ak), a hierarchiát azonban át-
értékeli, mégpedig olyan módon, hogy külön világot teremt a női alteritás 
és a női öntudat számára. Ezt az újonnan teremtett világot azonban újra 
és újra az a veszély fenyegeti, hogy a női erényeket a hiányzó jogok kom-
penzációjaként fogadja el.

Napjainkban egyre nagyobb jelentőséget nyer az elméletalkotás har-
madik szakasza, amely gondolat- és életvilágunk eme hasadtságát teszi 
kérdései és kritikája tárgyává, ezzel pedig a társadalmi nemek kérdését 
állítja középpontjába. A hagyományos feminista elméletalkotáshoz képest 
hangsúlyeltolódást és továbblépést láthatunk: elsősorban már nem csak a 
(nyugati) nők hátrányos helyzetéről szóló kritika folytatását tapasztaljuk. 
A „fehér hölgy” (white lady) és a szegény országokban élő nők többségének 
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tapasztalatai nem nevezhetők általános, egységes „női tapasztalatnak”. Az 
elmúlt két évtizedben számos újonnan feltörő teológiai irányzat keletke-
zett (a latinateológia,  a mujerista teológia,  az afrikanateológia  és az ide 
sorolható queer teológia  is), és sokszólamú hangversennyé változtatták 
„a” feminista teológiát.

A társadalmi nemek diskurzusának célja a mindkét nemet érintő, a gondo-
lat- és életvilágok hasadtságáért, hierarchizáltságáért és szexualizálásáért 
felelős hatalmi mechanizmusok kritikai vizsgálata. Ezen a ponton Elisabeth 
Schüssler Fiorenza elemzési kategóriája, a kyriarchátus (Kyriarchat) kínál 
lehetőséget arra, hogy a nemek közti ellentéteket tágabb kontextusba he-
lyezzük. „A nyugati, privilegizált, képzett férfi  az, aki a tudás és a tudomány 
letéteményese, és aki kitart amellett, hogy csakis az ő világértelmezése igaz 
és helyes. Ilyenformán a tudás önmagában nemcsak nemhez kötött, hanem 
rasszista, Európa-központú, és függ a társadalmi helyzettől is.”

A nemek teológiai és világi megközelítésének különböző szakaszaira nem 
érvényes ugyanaz a kép, mint a természettudomány elméleteire: az újabb 
teóriák nem érvénytelenítik a korábbiakat. Sokkal jellemzőbb, hogy egy 
olyan diszkurzív mező alakul ki, amely mindvégig szoros kapcsolatban ma-
rad gyökereivel és kiinduló kérdéseivel. A genderelmélet diszkurzív mezeje 
– az egyenlőségről és különbözőségről szóló diskurzusokon túlmutatóan – 
alapvető érdeklődést mutat a szexualizált és hierarchizált dualista struk-
túrák elemzése és kritikája iránt. Azt vizsgálja, hogyan jönnek létre ezek a 
struktúrák, milyen hatalommal bírnak, és milyen hatalmat tulajdonítanak 
nekik. A vizsgálódás alapját a „másság” kérdésének, az ön- és idegenség-
értelmezésnek, illetve a behatároló és kirekesztő mechanizmusoknak az a 
kritikai tárgyalása adja, amely a feminista diskurzus alapkérdéseiből nőtt 
ki. E kérdések olyan embereket és embercsoportokat érintenek, akik adott 
kontextusaikban a puha kontúrokkal rendelkező „nőies” kategóriájába 
esnek, és „más”-ként értelmeződnek.

A társadalmi nemek elméletének diszkurzív mezeje megmutatja, hogy 
az egyenlőség kérdései, valamint a nőkkel szembeni igazságosság kérdé-
se továbbra is élő kérdések – az igazságos munka, igazságos részvétel, 
igazságos elismerés és igazságos képzés terén. Látható, hogy a különbö-
zőségekről szóló kérdések továbbra is fennállnak a nők történetéről és 

 3 A –M –R  .
 4 I -D  .
 5 M  .
 6 S  et al. ; S  .
 7 S  F  , . o.
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női történetekről szóló párbeszédben. Ennek nyoma legmarkánsabban ott 
rajzolódik ki, ahol különböző igények és önképek találkoznak, például ha 
a vallásos család- és anyaképeket, illetve a munkaerőpiac követelményeit 
össze kell egyeztetni, vagy ha a politikai egyenlőség a magánszférán belüli 
egyenlőtlenséggel vegyül.

Az említett diszkurzív mező azonban mindenekelőtt három dolgot mutat 
meg. A társadalmi nemek tudatos és kritikai kategóriájának használata a 
teológiában azt jelenti, hogy:

• a nevezett problémák nem „női problémák”;
• a nevezett problémák nem oldhatók meg a természethez való vissza-

téréssel;
• a nevezett problémák nem oldhatók meg Európa-centrikusan.

A társadalmi nemek elmélete ilyenformán nem „tiszta”, hanem „interszekci-
onális elmélet”.  Magában foglalja a feminista elméletalkotás, a szexualitás-
sal és testtel kapcsolatos diskurzusok, a queer elméletek, a férfi kutatások 
és a különbözőségkutatások (Diversity Studies) egyes elemeit.

Nők o hon – férfi ak a világban

A társadalmi nemek kategóriái nem azonosíthatók sem „nőproblémákkal”, 
sem Európa-központú kérdésekkel. A „doing gender” kifejezés a teológia 
kontextusában nem olyasvalami, amit (bizonyos) nők csinálnak és (bizonyos) 
férfi ak elnéző jóindulattal szemlélnek, ahogy játszadozó gyerekeket szokás. 
A gender nem olyasmi, ami csupán a nőket érinti, és a férfi akat egyáltalán 
nem – mintha a semleges férfi akkal szemben csak a nőknek lenne neme.

Az európai felvilágosodás korában, azaz kb. 1680 és 1730 között a gazdasá-
gi, tudományos, politikai, földrajzi változásokkal összefüggésben kialakul a 
polgári nyilvánosság, és ezzel együtt az értékek is alaposan átrendeződnek, 
ami az értelmet, a képzést, az egyenlőséget és az emberiességet illeti. Az ér-
tékek átrendeződése sajátos dialektikát mutat. A polgári nyilvánosság kiala-
kulásának folyamata elválaszthatatlanul kötődik a privát szféra kialakulási 
folyamatához. A „ház egészének” felbomlásával a család elveszti politikai 
funkcióját (a rendi uralom születési helyeként) csakúgy, mint gazdasági 
szerepét (mint a termelő munka helye). A nagycsalád nukleáris családdá 

 8 Vö. S -S  .
 9 Vö. K –K  ; F  .
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(Kernfamilie) változik. Ezzel egyidejűleg a háztartás „az érzések háztartásá-
vá” alakul át, amely a nyilvánosság színteréről kiszoruló érzéseket hivatott 
befogadni és ápolni. A nyilvánosság vezérfogalma (Leitbegriff ) minden ember 
potenciális egyenlősége, amely azonban szilárd fundamentumra, támaszra 
szorul: a magánszférára. Ezt a világot pedig az apa uralmának kell egyben 
tartania; a földesúr, sőt az Úristen hatalma is kérdésessé vált.

A nyilvános és magánszféra fokozatos elkülönülése a nemek új rendjét 
hozza magával, amelyben a nő a férfi  magánbirodalmának része. A szabad-
ság és az egyenlőség véget ér a ház küszöbénél, házon belül ugyanakkor 
kölcsönös és bonyolult függőségi viszonyok alakulhatnak ki, és a férfi ak 
nem ritkán a sokadik gyerek szerepében találhatják magukat.

A „világ” a férfi ak számára olyan hatalmi pozíciókat kínál, amelyek a 
nők számára sokáig elérhetetlenek voltak, vagy a mai napig azok. Nem 
elégséges azonban az a nem-elmélet, amely a férfi akat és nőket kizárólag a 
bűnösök és áldozatok, illetve a hatalom gyakorlói és elszenvedői tengelyén 
próbálja elhelyezni.

A hatalmat és a férfi asságot manapság is gyakran társítjuk egymáshoz, 
de mindennek az ellenkezője is érvényes. Németországban és a nyugati 
államok túlnyomó többségében más jelenségek is megfi gyelhetők – a 
férfi ak nem csupán a képzés terén vesztesek. Ők teszik ki a sürgősségi 
esetek kétharmadát, az erőszakos halált szenvedők háromnegyedét, az 
iskolában megbuktatottak kétharmadát, az öngyilkosok háromnegye-
dét; várható élettartamuk nyolc évvel kevesebb, mint a nőké, ötször 
nagyobb eséllyel kapnak infarktust, háromszor nagyobb valószínűséggel 
tüdőrákot, és a börtönbüntetésüket töltők között a nőkhöz viszonyítva 
25:1 az arányuk.

Herb Goldberg több mint húsz éve összefoglalta a férfi asság legfőbb 
kifejező jegyeit (Männlichkeits-Codes).  A felsorolás ma is érvényes: az 
ember annál férfi asabb, minél jobban tűri a fájdalmat, minél jobban bírja 
az alkoholt, minél kevesebb alvással éri be, minél ritkábban kér segítséget, 
minél erősebb, minél jobban kontrollálja érzelmeit. Egyesek ugyan eltérnek 
e sémától, de a kivételek semmi lényegeset nem árulnak el a mintázatok 
fennmaradásának kedvező kulturális légkörről.

A nők esetében más jegyekről beszélhetünk, és noha ezek is hasonlóan 
durvák és elnagyoltak, legalább részét képezik a nyilvános és az árral nyíl-
tan szembemenő vitának. A jellegzetes nemi jegyeket előhívó és megerősítő 

 10 Vö. B  , . o.; G  , – ., . o.
 11 Vö. G  .
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kortárs kultúra ugyanis egyszersmind az egymástól eltérő gyakorlatok és 
eszmék ütközésének is teret ad.

A sokszínű kavalkádban egy dolog nyilvánvaló: minél inkább egyértel-
műek és normatívak a nemiséget szabályozó kódok, annál több problémával 
szembesítenek bennünket.

Gender, azaz veszélyes gondolkodásmód

Elsősorban egyházi kontextusokban erős a társadalmi nemek kérdései-
vel szembeni ellenállás. E kérdések ideologikusnak és ezért veszélyesnek 
számítanak.

És valóban: veszélyesek is.
A társadalmi nemek kritikai kategóriáiban gondolkodni tényleg veszé-

lyes. Nem azért, mert ez a gondolkodásmód ideológiákat generál, hanem 
mert ideológiákat leplez le. A magától értetődő bizonyosságok és a termé-
szet adta igazságok megkérdőjelezése veszélyes vállalkozás – tudhatjuk 
Giordano Bruno óta.

A természet adta igazságok gyakorta jellegzetes formát öltenek a tár-
sadalmi nemek kontextusában. Nem a Tertullianus nyelvezetéből is-
mert lekicsinylés, hanem a megbecsülés formájában mutatkoznak meg: 
ezek szerint férfi  és nő intellektuális és spirituális szempontból egyen-
lő. A biológiai különbségek ugyanakkor pszichoszociális sajátosságokat 
eredményeznek, s így a nők és férfi ak egyenlők, mégis mások. Az ilyen 
komplementer másságban mutatkozik meg a nemek természetének értéke 
és méltósága.

A nemek „természete”

Mindemellett a nemek „természetének” kérdése meglehetősen kényes pont. 
Át- meg átszövik olyan teológiai sajátosságok, amelyekről először gondosan 
és fáradságot nem kímélve le kell fejteni a kulturális sajátosságok külön-
böző rétegeit.

A teológiai komplementaritáselméletek visszhangra és támogatásra ta-
lálnak a (népszerű) szociobiológiában Wilsontól Dawkinsig. Mindezeket 
az elméleteket újra és újra a férfi dominancia és a női gondoskodás emberi 
reprodukcióval kapcsolatos formáihoz kötik és biológiailag alapozzák meg. 
A tudományos kutatás és a megbocsátás, egyszersmind a szorongás retori-
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kája szorosan összefonódik bennük. Ezek szerint nincs mit tennünk, maga 
az anyatermészet szexista.

A jobb és bal agyfélteke, a spermiumok mozgékonysága és számbeli 
fölénye, a hormonális hatások és nem utolsósorban a testméret és a testi 
erő különbsége alapján egy kis bűvészettel folyamatosan új mintázatokra 
tehetünk szert, amelyek mind azt hivatottak bizonyítani, hogy a régi tár-
sadalmi-kulturális mintát nemhogy nem szabad, de még csak nem is lehet 
megváltoztatni.

Ez a fajta csőlátás nem számol azzal, hogy többféle kulturális minta lé-
tezik, illetve hogy a minták és a társadalmon belüli dinamika kölcsönösen 
meghatározzák egymást. A „természet” kérdését irigylésre méltó egyér-
telműséggel kezelik, mégpedig abban az értelemben, hogy a férfi ak és a 
nők különböző nemi szervekkel rendelkeznek, amelyek vagy nemzésre, vagy 
az utód kihordására, megszülésére és szoptatására alkalmasak, s hozzájuk 
pedig a megfelelő erények társulnak. Ehhez az egyszerű meghatározáshoz 
időközben több kérdőjel is kapcsolódott. Etnológiai, orvostörténeti, orvo-
si, biológiai, illetve evolúcióbiológiai kutatások világossá tették, hogy a 
nemek „természetének” meghatározása egyáltalán nem az egyértelműség 
irányába mutat.

Vegyük csak a következő három példát.
Az első példa megmutatja, hogy a nemek természete mennyire sokszínű 

lehet a különböző szociokulturális közegekben. Legtöbben ismerünk olyan 
kulturális és történelmileg gyarapodó összefüggéseket, amelyekben a két-
neműség mintázata a nemi szerepek és a nemek közti viszonyok alapjául 
szolgál. Ez a mintázat meghatározza az alapvető világnézetet is, amelyben 
jobb és bal, fent és lent, fekete és fehér mellett ugyanolyan egyértelműséggel 
sorakozik fel a „férfi ” és a „nő”. Ennek következtében aztán a legegyszerűbb 
dolgokat sem látjuk – mint hogy a Föld más kultúráiban, például a csen-
des-óceáni térség legtöbb kultúrájában nem csak két nem létezik. Ilyenek 
a szamoai fa’afafi ne-ok, akik férfi  nemi szervekkel bírnak, de nem kezelik 
őket férfi ként, hanem a „köztes” térbe sorolják be őket.  A fa’afafi ne-okat 
már vagy kisgyermekkorban, vagy a pubertáskor kezdetén „felismerik”, és 
általában úgy tekintenek rájuk, mint akik „így születtek”. Nagy szabadságot 
élveznek, a falu határain kívül együtt lehetnek a fi úkkal és a lányokkal is, 
vadászhatnak, nővéreikkel szőhetnek vagy főzhetnek, és alhatnak a nők 
hálóhelyén. Van, aki férfi ruhában jár, mások női ruhát öltenek, feleségül 

 12 Vö. W  ; D  . 
 13 Vö. C –M  , – . o. 
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vehetnek egy nőt és házaséletet élhetnek, vagy egy másik férfi val is folytat-
hatnak szexuális viszonyt. A helyi egyházi közösségekben gyakran fontos 
szerepet játszanak, de legalább ilyen gyakran diszkriminálják is őket – a 
fa’afafi ne-okat szerencsétlen módon homoszexuálisnak bélyegző keresztény 
térítés folyományaként.

Második példánk a klasszikus nyugati kultúra elemzéséből származik. 
A „nemek természete” ebben az esetben sem annyira egyszerű és egyér-
telmű, mint azt első pillantásra gondolnánk. Az ókortól a 18. századig 
csak egyfajta mértékadó test létezett – a férfi test, és csak egy mértékadó 
nem, a férfi nem, mondja Thomas Laqueur.  Az emberi test a férfi test. 
A nők ezzel szemben a függőleges tengelyen alacsonyabban elhelyezkedő, 
értéktelenebb változatai a férfi nemnek; a nők kevésbé tökéletes férfi ak. 
A férfi akhoz hasonlóan van ugyan nemi szervük, de tökéletlenségük (amit 
Arisztotelész a vitalitás tüzének hiányával magyaráz) ahhoz vezetett, hogy 
genitáliáik a testen belül helyezkedtek el. A női genitáliák tulajdonképpen 
„meg nem született” férfi  genitáliák – a vagina egy belső, nem teljes pénisz, 
a szeméremajkak az előbőrnek, a méh a herezacskónak, a petefészkek a 
heréknek felel meg. Nincsenek férfi  vagy női nemi szervek, csak tökéletes 
és tökéletlen férfi  genitáliák. A tökéletes genitáliák teszik az embert férfi vá, 
a tökéletlenek pedig nővé.

Később, nagyjából a 18. század tájékán megváltozik az ember „termé-
szete”. Kialakul egy új elképzelés, a „két nem – két test modell”,  amely a 
férfi ak és nők radikális különbözőségére, az összehasonlíthatatlanság 
anatómiájára épül. E szerint az elgondolás szerint a nemek többé nem hi-
erarchikusan, egy függőleges tengely mentén helyezkednek el, hanem egy 
horizontális vonalon, amelynek a közepén szakadás található: a nők és a 
férfi ak nem hasonlíthatók össze. Az összehasonlíthatatlanság leghang-
súlyosabban ott mutatkozik meg, ahol a nemi jelleg a legnyilvánvalóbb, a 
nemi szervekben és a szexuális magatartásban.

Úgy az ókori, mind pedig a túlnyomórészt a 14. és 16. század közti idő-
szakban keletkezett irodalmi források számtalan variációban foglalkoznak 
a nővel mint a kielégíthetetlenség megszemélyesítőjével. A nő szexuális 
vágya nemcsak az egyes férfi akat fenyegeti, hanem a társadalmi rend 
egészét is. Ezt az elképzelést az orvosok és a bábák is megerősítették, mert 
abból indultak ki, hogy a fogantatáshoz a férfi  és a női orgazmusra egyaránt 
szükség van. A 17. század végétől kezdve aztán a korlátlanul vágyakozó és 

 14 L  . 
 15 Uo. . o. 
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vágyakat keltő nő képe átalakul a szexuálisan érdektelen, passzív nő ké-
pévé, aki különösebb erőfeszítés nélkül erényes, mivel a nemi élet számára 
egyébként is primitív és visszataszító. Olyan alakokkal szembesülhetünk 
ennek eredményeképpen, mint a zürichi lelkészfeleség, akivel a 20. század 
elején Robert Michels készített interjút, amelynek során rendkívül boldog 
házasságáról számol be, majd a protokollkérdésre adott válaszát a követ-
kezőkkel egészíti ki: „A nemi élet teljesen közömbös számomra, csak az 
bosszant, hogy közben nem tudok harisnyát kötni.”

Pontosan abban az időszakban tehát, amikor a feudalista rendi kivált-
ságok ellenében minden ember egyenlőségéért folyt a harc, amikor meg-
fogalmazást nyertek az emberi jogok és ezekkel együtt az egész világra 
érvényes, mindenkinek azonos jogokat biztosító világalkotmány és világ-
kormányzat gondolata – ebben az időszakban alakul ki a nemek alapvető 
egyenlőtlenségének képzete. Ez az alapvető egyenlőtlenség a nő „termé-
szetes” másságaként jelenik meg.

A harmadik példa a biológiából ered. Caster Semenya dél-afrikai futónő 
2008-ban annak gyanújába keveredett, hogy valójában nem is nő, 2010-
ben azonban a Könnyűatlétikai Világszövetség újra engedte versenyezni. 
A rasszizmus és az egyéb emberi jogok megsértésének ebben az esetben 
releváns kérdései mellett még egy problémával szembesülhetünk: nincs 
olyan teszt, amely egyértelműen eldöntené, ki milyen nemű.

Az ókortól kezdve érdeklődés tárgyát képezik a nem egyértelmű nemi 
identitások. Hermaphroditusz, Hermész és Aphrodité fi a kettős, nem egyér-
telmű nemi identitással rendelkezik, teste egy nimfa testével keveredik. Az 
antikvitásban a „hermafroditákat” gyakran isteni vonásokkal ruházták fel, 
később „szörnyekként” vagy a „természet kiszámíthatatlan szeszélyének” 
játékaként néztek rájuk. Az 1794-es hatályos poroszországi törvény bizonyos 
korlátozásokkal feljogosította őket arra, hogy 18. életévük betöltése után 
maguk választhassák meg nemüket.  A késő 19. század és elsősorban a 
20. század első felének orvostudománya az „interszexualitást” a kórképek 
közt tartotta számon. Továbbá napjainkig hatóan nagy a nyomás, hogy az 
újszülötteknél észlelt nemi diverzitást a kétneműség koncepciójába illesz-
szék. A nemi orientáció kiegyenlítésére, illetve annak hozzárendelésére 
irányuló operációkat általában nem orvosi szükségszerűség diktálja, hanem 
a világosság és egyértelműség igénye.

Ezt az igényt azonban az ember biológiája nem támasztja alá. A „nemi-

 16 M  ; vö. S  , . o. 
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 18 K  .
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ség” összetett fogalom. A biológiai nem magában foglalja a kromoszómák, 
az ivarmirigyek, a külső nemi szervek és a hormonháztartás összjátékát – a 
pszichikai és szociális nem kontextusában. Számos variációt találhatunk a 
sorban, amelyeket ma már nem a szexuális fejlődés zavaraként (disorder of 
sexual development), hanem a szexuális fejlődés különbözőségeként (diff erence 
of sexual development, DSD) értelmezünk. Az emberi nemiség nem egyértel-
műen kétalakú. A biológia felől nézve nem bináris jelenség, hanem kontinuum.

A szamoai fa’afafi ne-ok példája, a nemek történetének klasszikus nyugati 
diskurzusai és az emberi nemiség biológiai sokszínűsége ellenére megma-
gyarázható és jól érthető az az egyértelműség, amellyel „férfi akról” és „nők-
ről” beszélünk, és amellyel kijelöljük számukra a világban elfoglalt helyüket 
és a tőlük elvárt erényeket. Minél jobban csökkentjük a komplexitást, annál 
nagyobb fokú biztonságot nyerünk. A társadalmi nemek kritikai kategóriái 
mentén történő gondolkodás lehetővé és szükségessé teszi, hogy rálátást 
nyerjünk az egyértelműség iránti vágyunkat megalapozó komplexitásra.

A társadalmi nemek teológiája (genderteológia)

A társadalmi nemek kritikai kategóriáinak használata veszélyes a teológiai 
gondolkodásra. Elkötelezett a felszabadítás átfogó gyakorlata iránt, illetve 
alapvetően megkérdőjelez látszólag természettől fogva adott jelenségeket. 
Mindkettő megzavarja a megszilárdult rendet, mindkettő elbizonytalanít.
Lehetséges-e manapság komolyan foglalkozni a teológiával úgy, hogy a 
társadalmi nemek kategóriáit fi gyelmen kívül hagyjuk?

Nem. Sosem volt lehetséges. Döntő mozzanat, hogy napjainkban a társa-
dalmi nemek refl exív és kritikai kategóriáit úgy vezessük be a teológiába, 
hogy ne a társadalmi viszonyok, a bibliai mítoszok vagy a gyerekkorban 
belénk nevelt nemspecifi kus szerepek és erények mentén vezéreljenek ben-
nünket. Ezáltal a genderkategória tekintetünket sokkal inkább az önmagukat 
természetadtaként beállító hatalmi viszonyokra és a hierarchiára irányítja. 
Így kerül az igazságosság kérdése a teológiai gyakorlat középpontjába.

Mindnyájan magunkon viseljük saját nemünk történetének terhét. Ma-
gunkban hordozzuk – annak a valaminek a részeként is, amely „eredendő 
bűnként” is értelmezhető. Mit kell hát tennünk, hogy produktív módon 
olyan gondolkodásmódot és gyakorlatot teremtsünk, amely Istenhez és 
emberhez is méltó?

Fontos, hogy emlékezzünk saját történetünk elfeledett alakjaira: Mag-
dalai Máriára, a feltámadás első szemtanújára, aki a kegyesség történe-
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tében szexuális bűnösként jelenik meg, és a megesett lányokat befogadó 
otthonok (Magdalenenheime) védőszentjeként kap szerepet. Vagy Juniára, 
akit a Római levél kiemelkedő apostolnőként üdvözöl, és aki azonban a 12. 
századtól kezdve egészen a mai egységes német bibliafordításig (Einheits-
übersetzung) Juniasként jelenik meg. Itt gondolhatunk Máriára is, aki 
bibliai szubjektumból a kegyességtörténet során objektum lett – az imádat 
tárgya is csak tárgy marad. Természetes ellenképe Éva, aki a Krisztus 
előtti 2. századtól a bűnbeesés történetének erotizálásával és az erotika 
démonizációjával ősanyából az ősbűn elkövetőjévé vált.

Fontos, hogy emlékezzünk ezekre az elfeledett alakokra, de ez önmagá-
ban nem elegendő. A tulajdonképpeni probléma megoldatlan marad, mivel 
a problémát gondolkodásunk alapstruktúrája jelenti, s ez az alapstruktúra 
az istenképben rögzül.

Dorothee Sölle egyik utolsó, csak halála után megjelent írásában a femi-
nista teológia helyzetével foglalkozik, illetve azzal, „ami még hátravan”.  
Felfogása szerint a legfőbb adósság „az élet teológiája”, amely a királyság 
(basileia) fogalmából kiindulva vázolja fel az ember és ember, valamint az 
ember és Isten közti igaz kapcsolatot.

Az istenképet hosszúi ideig a patriarchális gondolkodás legmagasabbnak 
számító kategóriái határozták meg: a király, a földesúr, a győztes, a bíró, 
az apa. Felismerve, hogy ezek a kategóriák csak részigazságokat fejezhet-
nek ki, dialektikusan korrigálták azokat – Isten szolgaként, fogolyként, 
vádlottként, szenvedőként, anyaként jelenik meg. A dialektika önmagában 
mégsem teszi lehetővé, hogy az igazi kölcsönösség kifejezésre jusson. Isten 
emberek iránti anyai és atyai szeretetének képei fontosak, de nem teljesek. 
A hívő emberek gyermeki szerepbe kerülnek, ez újra és újra az infantili-
zációt erősíti és mozdítja elő. Sölle szerint a teológiának félre kell tennie 
saját infantilizmusát, és az Istennel való kapcsolatot az „aktív – passzív”, 
„életet adó – életet fogadó”, „parancsoló – engedelmeskedő” kategóriáin 
túl kell elgondolnia és megélnie. „Ha Isten nem a pátriárkák istene, hanem 
»több«, mindegy is, milyen nevet adunk neki, akkor mindnyájunknak a 
szív, egyszersmind az ész következetesebb radikalitásával kell számolnia.” 
A Sölle által követelt szív és ész radikalitása, amely az istenkapcsolat és az 
emberek közti kapcsolatok kölcsönös függőségére vonatkozik, még előttünk 
álló feladat. Zárásként kapjon helyet itt két apró „talán”.

Talán azzal kellene kezdenünk, amit a szamoai Tavita Maliko és Philip 

 19 S  , – . o.
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Culbertson javasol: gondoljuk el Istent fa’afafi ne-ként – olyan személyként, 
aki a „köztes tér” lakója, és épp ezért ki van téve a diszkriminációnak.

Talán ez lehet a monoteista vallásokat egyik legmélyebben összekötő 
feladat.

Fordította: Szűcs Kinga
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Történész. Groningenben folytato  egyetemi tanulmányokat középkori történelem speci-
alizációval. Doktori fokozatát 2000-ben szerezte, disszertációjának címe: Into the Looking 
Glass. Saint Barbara as an Example for Religious Women. A Groningeni Egyetem Teológiai 
Fakultásán tanít A kereszténység történelme és gendertanulmányok című programban.
Kutatási terület: késő középkori vallástörténet; devotio moderna; szentek; patrisz-
tika; misztika; középkori gendertanulmányok; a középkori vallás reprezentációi a 
kortárs kultúrában.
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Ókatolikus teológus és pap. 1996-ban az első két nő egyikeként szentelték pappá 
a Németországi Ókatolikus Egyházban. 1998-ban doktorált a Nijmegeni Egyetem 
(római katolikus) Teológiai Fakultásán, disszertációjának címe: Frauen im Prozeß der 
Kirchwerdung. Eine historisch-theologische Studie zur Anfangsphase des dt. Alt-Ka-
tho lizismus (1850–1890): Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte. 
A Berni Egyetem Teológiai Fakultásának Keresztény-Katolikus Tanszékén professzor 
(az ókatolicizmus története és egyetemes egyháztörténet), a Berni Egyetem Liturgikai 
Kompetenciatér nevű intézetének társvezetője. Kutatási terület: az ókatolicizmus 
története a 18. századtól napjainkig és az ún. előmozgalmak; cölibátusköteleze ség 
és papi házasság; a nők szerepe a németországi ókatolicizmus létrejö ében; törté-
nelmi-teológiai nő- és genderkutatás.
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2011 januárjában közel ötven nő és néhány férfi  találkozott a hollandiai 
Groningeni Egyetemen, hogy megvizsgálják a gender és a gendertanul-
mányok sikerét a teológia és a vallástudomány diszciplínáinak tükrében.

Mathilde van Dijk és Anne-Claire Mulder két személyes tapasztalata 
volt a konferencia megszervezésének közvetlen oka: egyrészt egy (másik) 
teológiai konferencia szervezőjének felháborodása amiatt, hogy az em-
lített konferenciára nem hívtak meg női teológusokat; valamint a másik 
szervező erre adott reakciója, hogy tudniillik az ő területén (középkor) 
elképzelhetetlen a genderszempont ily mértékű fi gyelmen kívül hagyása, 
mivel általánosságban a gendertanulmányoknak nagy jelentőségük van a 
tudománynak ebben az ágában, és a gender mint analitikai eszköz álta-
lánosan elfogadottá vált. Ez mindenképpen igaz, amennyiben nemzetközi 
szinten vizsgáljuk a középkorkutatást, hiszen ebben az esetben jelentős az 
USA és Nagy-Britannia dominanciája. Hollandiában és Európa kontinentális 
részén azonban más a helyzet.

Mulder és Van Dijk tapasztalatai vezettek el a konferencia fő kérdéséhez, 
nevezetesen, hogy hogyan kezeljük ezeket a különbségeket, amennyiben a 
gendert mint szempontot heurisztikus és hermeneutikai eszközként, va-
lamint a gendertanulmányokat a teológia és a vallástudomány különböző 
ágaiba szeretnénk integrálni Hollandiában és másutt.

A konferencia célja tehát az volt, hogy refl ektáljon
1. a gendertanulmányoknak a különféle tudományágak, a teológia és a 

vallástudomány területéhez való hozzájárulására általában;
2. arra a kérdésre, hogy a gender miért lett bevett szempont az egyik 

tudományágban, a másikban pedig miért nem;
3. arra, hogy melyek azok a tényezők, amelyek hozzájárultak a gender-

szempont elfogadottá válásához, és melyek hátráltatták azt;
4. arra, hogy miként alakulhat a gendertanulmányok jövője a teológiában 

és a vallástudományban.
Idősebb és fi atalabb tudósok, nők és néhány férfi  is ugyanezeket a kér-

déseket tette fel a klasszikus teológiai szakágak szerint szerveződő hat 
panelben: Ószövetség, Újszövetség, egyháztörténelem, rendszeres teológia, 
gyakorlati teológia és vallástudomány. A hetedik panelt egy pódiumvita 
töltötte ki, amelyet az ökumenikus női mozgalomnak, a tudományos élet és 
az egyház közötti kapcsolatoknak, valamint annak a törekvésnek szentel-
tek, hogy ezeken a területeken minél inkább alapvető szemponttá tegyék a 
genderkérdések fi gyelembevételét. Mindegyik blokkban egy holland és egy 
külföldi előadó foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy maga a gender mint 
szempont, illetve a gendertanulmányok mennyire váltak mainstreammé 
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– vagy sem – az illető tudományos területén, amit néha egy-egy fi atal 
kutató hozzászólása követett. A külföldi előadók közül néhányan Hollandi-
ában dolgoztak a konferencia idején vagy azt megelőzően, és a következő 
országokból érkeztek: Belgium, Németország, Izrael, Norvégia, Portugália, 
Svájc, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok.

A következőkben az előadók – ebben a témakörben kialakított – refl exióit 
közöljük a gender szerepének sikerességéről a teológiában és a vallástudo-
mányban. Ezek többnyire olyan konferencia-előadásokon alapulnak, ame-
lyek még nem jelentek meg nyomtatásban.  Nem mindegyik előadó adott 
egyértelmű választ, így a válaszokat három csoportba soroltuk: a) sikerek; 
b) megkérdőjelezhető részsikerek; c) a gendertanulmányok további sikereit 
célzó javaslatok.

Ám mielőtt rátérnénk a konferencia összefoglalójára, felvetnénk a kérdést, 
hogy miért fontos épp most a gendertanulmányok sikerével foglalkozni.

1. A visszatekintés és az önvizsgálat szükségessége

Az első magyarázat arra a kérdésre, hogy vajon eltűnődhetünk-e a gen-
derszempont sikerén a teológia és vallástudomány területén, abból fakad, 
hogy a teológusoknak – legalábbis az észak- és nyugat-európaiaknak – olyan 
intézményes szervezeti átalakításokkal kell szembenézniük, amelyek jelen-
tősen megváltoztatják a teológia és a vallástudomány tájképét, és befolyást 
gyakorolnak a gender és a gendertanulmányok helyére is az új szervezeti 
felépítésen belül. A változások arra ösztönöznek bennünket, hogy átgon-

 1 Az alábbi előadók szerepeltek (ábécésorrendben): Mirjam de Baar (NL, egyháztörténe-
lem), Angela Berlis (D/NL/CH, egyháztörténelem), Athalya Brenner (Izrael/NL, Héber Biblia/
Ószövetség), Pamela Couture (USA, gyakorlati teológia), Mathilde van Dijk (NL, egyháztör-
ténelem), Dorothea Erbele-Küster (D/NL/B, Héber Biblia/Ószövetség), Ingeborg Löwisch (D/
NL, Héber Biblia/Ószövetség), Ruard Ganzevoort (NL, gyakorlati teológia), Wietske de Jong 
(NL, rendszeres teológia), Anne Marie Korte (NL, rendszeres teológia), Volker Küster (D/
NL, kultúraközi teológia), Anne-Claire Mulder (NL, gyakorlati teológia), Karin Neutel (NL, 
Újszövetség), Tineke van Nugteren (NL, összehasonlító vallástudomány), Jorunn Økland (Nor-
végia, Újszövetség), Melissa Raphael (UK, zsidó teológia), Antje Röckemann (D, ökumenikus 
női mozgalom), Joana Serrado (Portugália, NL, egyháztörténelem), Kocku von Stuckrad (D/
NL, összehasonlító vallástudomány), Caroline Vander Stichele (B/NL, Újszövetség) és Linda 
Woodhead (UK, egyháztörténelem).
 2 A konferencián elhangzott előadások nagy része a mai napig nem látott napvilágot. 
Ezekre a szerzővel együtt mi is hivatkozunk, ám értelemszerűen évszám megadása nélkül, 
a bibliográfi ában azonban feltüntetve az elhangzott előadás címét. Azok az előadások, 
amelyek megjelentek, javarészt a lectio diffi  cilior online folyóirat . januári számában 
olvashatóak. – A ford.

Gender.indd   27Gender.indd   27 2016.05.23.   9:55:372016.05.23.   9:55:37



28

AC M – M  D – A B

doljuk a gender és a gendertanulmányok szerepét a felsőoktatásban és a 
tudományos életben, és folyamatosan foglalkozzunk azzal a kérdéssel, hogy 
miként tarthatjuk meg ezeket a tudományos szempontokat a teológiai és 
a vallástudományi képzés tantervében.

A visszatekintés igényére adható másik magyarázat, hogy éppen gene-
rációváltás zajlik, amely jó alkalom az ünneplésre és a számbavételre. Az 
ünneplés oka az lehet, hogy van egy új generáció, amely érdeklődik a gender 
és a teológia kapcsolata iránt, a számbavétel pedig az elmúlt negyven év 
eredményeit célozza. Ez a generációváltás a konferencián világosan meg-
mutatkozott azokban a válaszokban, amelyeket a fi atalabb kutatók adtak 
az elhangzott előadásokra. Nagyszerű előadásokat tartottak, amelyekben 
rámutattak arra, hogy a gendertanulmányoknak milyen irányba lehetne, 
kellene fejlődniük. Felvetették azt a kérdést is, hogy vajon az idősebb ge-
neráció a jövőben – konkrétan az állásokat illetően – milyen lehetőségeket 
tud nekik ajánlani.

Végül, de nem utolsósorban a visszatekintés indítékát Angela Berlis mint 
egyfajta önmegerősítést értelmezte: valamiféle biztosítékaként annak, hogy 
az alapelvek még mindig hasonlóak, vagy legalábbis folytonosságban állnak 
a korábban megfogalmazottakkal; amennyiben változtak, a cél megnyug-
tatni magunkat, hogy még mindig a helyes úton járunk.  A múlt kikövezi az 
utat a jövő számára, segíti annak megértését, ami eddig történt, és segíti 
a jövőbeli döntéseket. Angela Berlis amellett érvelt, hogy a múlt ilyen fajta 
összegzése különösen időszerű egy olyan pillanatban, amikor évforduló-
kat ünneplünk és/vagy változóban van körülöttünk a világ. A groningeni 
konferenciát olyan időszakban tartották, amelyben számos évfordulót is 
ünnepeltünk. Csak néhányat említve: 2010-ben volt az internetes exegeti-
kai folyóirat, a lectio diffi  cilior (http://www.lectio.unibe.ch) elindulásának 
tízéves évfordulója. 2011-ben több évforduló is volt: az IWFT (Interuniver-
sitaire Werkgroep Feminisme en Theologie – a gender- és vallástudomány 
holland tudományos központja) 35 éves évfordulója, az ESWTR (European 
Society of Women in Theological Research – Teológusnők Európai Társa-
sága) 25 éves évfordulója, a német és svájci feminista teológiai folyóiratok, 
a Schlangenbrut és a Fama 25 éves évfordulója. 2012-ben pedig a Feminist 
Theology című brit és ír feminista teológiai folyóirat indulásának 20. év-
fordulóját ünnepeltük, és megjelent az ESWTR folyóiratának 20. száma is.

Az évfordulók jó alkalmat szolgáltattak a visszatekintésre és a számbavé-

 3 Vö. B  é. n. (Még nem jelent meg nyomtatásban.) Anne Claire Mulder dolgozta fel 
alaposan ezt a tanulmányt. 
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telre. Az emlékezésnek ezt a formáját önmegerősítésnek nevezve, amint arra 
Angela Berlis rámutatott, a visszatekintés nem szentimentális emlékezés a 
régi szép napokra (bár az is része lehet), hanem a „folyamatosság” tudatosí-
tása a gyökerektől, a kezdeti elgondolásoktól, céloktól napjaink kontextusáig. 
De ez több mint az elért eredmények összegzése, a feledékenység legyőzése, 
több mint emlékezés, mint nem feledés, habár ezek is fontos szempontok mind 
az évfordulók ünneplése, mind pedig a gendertanulmányoknak a teológiában 
és vallástudományokban elért sikerei felmutatása szempontjából, ahogyan 
azt Pamela Couture is kiemelte a konferencián elhangzott előadásában. Az 
évfordulók, az újbóli összegzés momentumai sokkal inkább a jövőt biztosító 
eszközök, hiszen a múlt eredményeinek összegzése a jövő elgondolásához 
vezet, ahhoz, hogy mit tudunk átadni a következő generációnak. Emellett a 
genderelméletek új vívmányai előtt is tisztelgünk ezáltal, amelyek befolyást 
gyakorolnak a gendertanulmányok teológiai és vallástudományi szerepére: 
queertanulmányok,  posztkolonializmus, performansz és performativitás – 
csak hogy néhány újabb témát említsek a feminista témák közül. Ebben a 
tekintetben ez a konferencia is egyfajta „ünneplés” volt, annak megerősíté-
sével összekapcsolva, hogy azok a személyek, akik részt vesznek a genderta-
nulmányok teológiai és vallástudományi értelmezésében, jó úton járnak, és 
ez annak ünneplése, hogy ez a múlt már valóban az övék. Ennek fényében a 
gendertanulmányok egyik „sikere” éppen az, hogy lehetőség van megvitatni 
ezt a témát, ezáltal az erre refl ektálóknak megadatik az ünneplés lehetősége, 
és az eddig elért sikerek további cselekvésre bátorítanak.

2. A genderszemlélet és a gendertanulmányok sikere

Annak a kérdéskörnek a megvitatásához, hogy vajon a gender a teológiá-
ban és a vallástudományban sikertörténetnek számít-e vagy sem, meg kell 
határoznunk, mi számít sikernek, avagy mivel mérhető a gender sikere. Az 
előadók számos különféle leírást adtak arról, hogy mit tekintenek a gender 
és a gendertanulmányok sikerének. Számos defi níció az elért eredmények 
átfogó megnevezésében foglalható össze. Eme elért eredmények némelyike 
magától értetődő, összefonódva mindazzal, ami sikernek számít az akadémi-
ai világban: publikációk, disszertációk, kutatóközpontok alapítása, diákok, 
munkalehetőségek (ez később részletesebben szóba kerül), amely eredmények 

 4 Angol eredetű szó, olyan embereket értünk alatta, akik nem heteroszexuálisok vagy 
ciszgenderek (utóbbiak azok az emberek, akiknek a genderidentitása megegyezik a születé-
sükkor kijelölt biológiai nemükkel). – A ford.
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kevésbé ragadhatóak meg anyagi valójukban, és persze bizonytalanabbak, 
mint egy tradíció megváltoztatásának sikere, akár vallási, akár tudományos 
tradícióé, olykor pedig mindkettőé. Ugyanakkor eme „siker” leírásakor a 
különböző előadók is olyan materiális és immateriális feltételeket érintettek, 
amelyek hozzájárultak a gendertanulmányok sikeréhez a teológiában. A fenti 
feltételeket megvitatva világossá vált, hogy főként ezen a területen van még 
„tér a javulásra”, hogy Antje Röckemann előadásának címét idézzem.

A következő oldalakon be fogunk mutatni néhány olyan eredményt, 
amelyeket a gendertanulmányok értek el a teológiában és a vallásban: 
publikációkat, ismeretterjesztést a tanítás révén, hálózatokat, amelyek 
átalakítják a teológia és a vallástudomány kereteit.

2.1. Publikációk

Visszatekintve az elmúlt negyven évre: lenyűgözőek az eredmények. A „pub-
likációk” kategóriát refl ektorfénybe állítva van okunk ünnepelni (és álmél-
kodni): mindössze negyven év alatt a gendertanulmányok (szöveg)termékei a 
teológiában és a vallástudományban könyvtárat képesek megtölteni. Ebből a 
sokszínű könyvtárból néhány könyvre és projektre fogunk fókuszálni, hiszen 
ezek is bemutatásra kerültek a konferencián. Ugyanakkor mindegyik könyv 
a gendertanulmányok sikerének különböző formáját szemlélteti.

Athalya Brenner mutatta be a The Bible and Women: An Encyclopaedia of 
Exegesis and Cultural History című (22 kötetesre tervezett) európai projektet  
és a 60 kötetes Wisdom Commentary Seriest,  amely az Egyesült Államokban 
jelent meg, mint a gendertanulmányok sikerének jegyeit: a feminista kutatók 
utolérték a biblikus kutatók elitjét, és csatlakoztak ahhoz, hiszen mostanra 
már ők is írnak kommentárokat és enciklopédiákat a Biblia női értelmezőiről 
– pedig ez olyan műfaj, amelyet évszázadokon keresztül a bibliatudomány 
elitjének (és kizárólag férfi aknak) tartottak fent –, és nagy kiadók publikálják 
ezeket a sorozatokat, ami azt jelenti, hogy ezt a vállalkozást jövedelmező-
nek tartják.  Ő is amellett érvelt, hogy ez a siker elő volt készítve és más 
sorozatok sikerére épült, mint például A Feminist Companion to the Bible  és 

 5 Lásd R  mindeddig publikálatlan előadását.
 6 http://www.bibleandwomen.org/EN/.
 7 http://www.wisdomcommentary.org/. 
 8 B  .
 9 http://www.bloomsbury.com/us/series/feminist-companion-to-the-bible/.
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A Feminist Companion to the New Testament and Early Christian Writings,  
és más kiemelkedő művekre, mint a Women in Scripture,  The Women’s Bible 
Commentary  vagy a Kompendium Feministische Bibelauslegung.

Az Encyclopedia of Religion új kiadása a következő példája annak, ho-
gyan kerülnek be a genderszempontok a közgondolkodás fősodrába (gender 
main streaming). Ursula King leírta, hogy a Mircea Eliade által szerkesztett 
első kiadás genderkritikus recenziója arra indította az új szerkesztőket, 
hogy tanácsadói feladatra kérjék fel a gender és vallás témakörében.  
Ennek folyományaként került be a „gender és vallás” nevet viselő hosszú 
bejegyzés az új kiadásba, illetve húsz vallás elemzése a gender és vallás 
perspektívájából, amely ismételten új anyagot és ismeretet hozott létre 
a témában. King hangsúlyozta, hogy ugyan egy enciklopédia nem rep-
rezentálja a kutatás élvonalát, mégis áttekintést nyújt a diszciplínában 
jelen lévő megközelítések és perspektívák aktuális állapotáról.  Egy ilyen 
vállalkozásban való részesedés fontos lépés afelé, hogy a genderszempont 
bekerüljön a fősodorba, és rámutat a gender mint heurisztikus és herme-
neutikai kulcs fontosságára.

Mirjam de Baar a harmadik módját emelte ki annak, amiképp a gender 
bekerülhet a főáramlatba: a tankönyvi szint elérésével, hiszen azzal a 
teológiai és vallástudományt folytató hallgatók intellektuális csomagjának 
magától értetődő részévé válik. Példaként Linda Woodhead An Introduction 
to Christianity  című könyvét ismertette, amely többek között „messze a 
legjobb tankönyv, amelyet valaha is használtunk a kereszténység kultu-
rális történetéről szóló alapképzés során”,  hiszen a feminista történelem 
eredményei a vallás területén teljes mértékben a szöveg szerves részévé 
váltak. E szempontból a könyv éles kontrasztban áll az egyháztörténetről 
szóló jelenlegi holland publikációkkal, amelyekben a gender vagy egyáltalán 

 10 http://www.bloomsbury.com/us/series/feminist-companion-to-the-new-testament-and-
early-christian-writings/.
 11 M –C –K  .
 12 N –R  .
 13 S –W  .
 14 Sajnálatos módon Ursula Kingnek az utolsó pillanatban le kellett mondania a konferencián 
való szereplését. Előzékeny módon elküldte számunkra néhány korábbi előadása szövegét, 
amelyek kapcsolódtak a konferencia témájához. E tanulmányok egyikét Anne-Claire Mulder 
mutatta be rövidített formában a konferencián, mivel témáját tekintve nagyon jól illeszkedett 
a programhoz. Ez a tanulmány a következőképpen került publikálásra: K  , itt: . o.
 15 Uo.
 16 W  .
 17 D  B  é. n. 
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nincs jelen, vagy legfeljebb az „adjunk hozzá egy fejezetet a nőkről, aztán 
lépjünk tovább” felfogással szerepel.

Végül, de nem utolsósorban a Die Bibel in gerechter Sprache bibliafordítást 
kell kiemelni, amelyet a konferencián az egyik legsikeresebb projektként 
jellemeztek. Ez a projekt nemcsak azért siker, mert önmagában a fordítás és 
az azt követő viták által hozzájárult a genderkritikus tudományos művelt-
ség terjedéséhez, hanem azért is, mert nők és férfi ak egyedi és csoportos 
hozzájárulásából összeálló tág közösségben gyökerezett, amely pénzügyileg 
támogatta a projektet, értve ezalatt a fordítás és a publikáció költségeit is. 
Ez magyarázatot ad eme fordítás sikerére és annak sokak spirituális életére 
gyakorolt hatására.

2.2. A gondolatok terjesztése a tanításon és az ökume-
nikus női mozgalommal való kapcsolaton keresztül

Az egyetemeken gendertanulmányokat oktató nők jelenlegi generációja 
több szempontból nagyon sikeres volt már mint önálló kutató/oktató is, 
hiszen sikerült utat törniük az egyetemeken. Hollandiában, amint másutt 
Északnyugat-Európában és az Egyesült Államokban az 1980-as években 
sikerült elérni az egyetemi bizottságokra kifejtett kollektív (tehát társadal-
mi) nyomás révén, hogy a különböző diszciplínákban pozíciókat hozzanak 
létre a női tanulmányok számára, a teológiát is ideértve, és hogy megerő-
sítő intézkedések révén nőket jelöljenek egyetemi pozíciókra.  Tanításuk 
által diákok generációja végzett gendertanulmányokat a teológiai képzés 
során. Eme oktatás gyümölcsei megtalálhatók az akadémiai világon belül 
és azon túl: a nők (és növekvő mértékben férfi ak) új generációjában, akik a 
teológiában és a vallástudományban genderperspektívából írnak PhD-dol-
gozatot; továbbá a genderkritikus tudományos műveltség terjedésében a 
gyülekezeti szinten dolgozó lelkészek, papok, lelkészi munkatársak és rab-
bik generációinak oktatása révén, illetve az egyházak, vallási szervezetek, 
sajtó és médiavállalatok stb. pozícióiban dolgozva. Ennek hatása tetten 
érhető liturgikus szövegeken, imádságoskönyveken, kiadott prédikációkon, 
valamint a jó liturgia érdekében megfogalmazott kritériumokban.  Ezáltal 
hatással van az egyháztagok napi kegyességére is.

 18 A női és gendertanulmányok holland teológiai fakultásokon és egyetemeken történő 
integrációjáért folyó küzdelmet -ben dokumentálta B  és D .
 19 Vö. R  é. n.
 20 Jorunn Økland és Melissa Raphael is a gendertanulmányok sikereként említi ezt. Vö. 
Ø  é. n.; R  é. n.
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2.3. Egy tradíció megváltoztatása

Mindazonáltal a konferencia során a gendertanulmányok hatását a teo-
lógiában és a vallásban nemcsak annak fényében vizsgálták, hogy meny-
nyire termékeny és mennyire elismert, hanem tudományos szempontból 
is. A gendertudományt a kutatás élvonalaként vizsgálva dicsérték annak 
„bajkeverő” erejét: képes megbolygatni azokat a kategóriákat, amelyekre 
az ismeretszerzés épül,  megkérdőjelezni a létező paradigmákat,  új fel-
tételezéseket bemutatni a (pasztorális) teológia számára, és/vagy „olyan 
kategóriákat [felállítani], amelyek segítenek megérteni a pasztorális és 
gyakorlati teológia konstruktumait, amelyek azokra az attribútumokra 
vonatkoznak, amelyek által személyeket támogatásra méltónak avagy mél-
tatlannak vélünk”  – hogy vitába bocsátkozzunk a teológiai tradíciónkkal, 
és saját állásfoglalást és víziót alakítsunk ki.

Néhány előadó rámutatott arra a tényre, hogy a queer- és férfi tanulmá-
nyok létrejöttét többek között az a mód tette lehetővé, ahogyan a női ta-
nulmányok újra és újra átalakuláson mentek át, válaszként a belső vitákra. 
Ezáltal „a feminista tanulmányok megváltoztatták a helyes tudományos 
kutatás világát”.  Volker Küster is rokoni kapcsolatot írt le a teológia terüle-
tén végzett női és gendertanulmányok és az interkulturális teológia között. 
Nézete szerint „a nyugati feminista teológia első generációja hozta létre az 
elméleti és módszertani eszközöket az interkulturális teológia számára”, 
és most a harmadik világ teológusnői azok, akik eszközöket biztosítanak 
eme teológia további fejlődéséhez.

Amiképpen az a különféle tanulmányok alapján világossá vált, a gender-
tanulmányok a teológiában és a vallástudományban folyamatosan bonta-
koztak ki, hiszen nyitottan viszonyultak a teológián túli más diszciplínákon 
belül folyó intellektuális vitákhoz és a szociális és kulturális fejlődéshez. Et-
től válik ez a diszciplína innovatívvá és interkulturálissá. Mindezt két fi atal 

 21 E -K  .
 22 Vö. W  é. n.
 23 C  é. n. Couture négy aktuális társadalmi és lelkészi témát vet fel, amelyeket a 
gendertanulmányokban kialakult kategóriák segítségével érthetünk meg. Ezek közé tartoznak 
azok az attribútumok, amelyek által személyeket támogatásra méltónak avagy méltatlannak 
ítélünk.
 24 Vö. K  é. n. Anne Marie Korte rámutatott, hogy a teológiában a női tanulmányok 
ezen értelmezése mennyire gyümölcsöző volt a múltban Hollandiában, főként a rendszeres 
teológia területén, azonban időközben elvesztette hasznavehetőségét.
 25 B  uo.
 26 K  é. n.
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kutató, Ingeborg Löwisch és Wietske de Jong is alátámasztotta.  Löwisch a 
teológiai gendertanulmányokat „átrakodási helynek” nevezte, hangsúlyozva 
azok határhelyzetét a humán gendertudományok és a teológia különböző 
tudományágai között. Továbbá rámutatott eme helyzet relevanciájára a teo-
lógia diszciplínái – az ő esetében az ószövetségtudomány – megújulásának 
tekintetében. Egy ilyen interdiszciplináris és interkulturális kontextusban 
folytatva kutatását Löwisch és de Jong megkérdőjelezte annak dominanci-
áját, hogy a teológiát diszciplínák mentén kellene felosztani – amely elvet 
a konferencia szervezői is alkalmaztak –, rámutatva, hogy ez (potenciális) 
akadályt képezett a gendertanulmányok fejlődésében.

3. Megkérdőjelezhető részsikerek

A gendertanulmányok teológiában és a vallás terén elért eredményeinek 
listája nem gátolta a konferencia résztvevőit abban, hogy kritikus kérdé-
seket fogalmazzanak meg a gender és a gendertanulmányok teológiában 
és vallástudományban elért térnyerésével kapcsolatban. Vajon valóban 
beszélhetünk gender mainstreamingről abban az értelemben, hogy a gen-
der és a gendertanulmányok teljes mértékben integrálódtak a különböző 
teológiai diszciplínákban? A kérdésre adott válaszok kevésbé voltak egyér-
telműek, mint azt a gendertanulmányok fent említett eredményei indokol-
nák. Bizonyos mértékig mindennek azzal kell összefüggésben állnia, amit 
mi materiális feltételeknek nevezünk, ami egyszerre jelez sikert és járul 
hozzá annak eléréséhez. Az előadók által említett materiális feltételek: a 
gendertanulmányok iránt elkötelezett kutatók kritikus tömege, valamint 
a kutatók közti erős hálózatok és infrastruktúrák,  állások, munkalehe-
tőségek és hatalmi pozíciók. Ha a siker mindeme feltételeit fi gyelembe 
vesszük, akkor a gendertanulmányok sikeréről alkotott kép kétértelműbbé 
és ambivalensebbé válik.

A diszkusszió során három téma ismétlődött visszatérően: a gender-
tanulmányok intézményi pozíciója az egyetemeken belül, a teológia disz-
ciplínájának helye az egyetem mindinkább változó tájképén és a „hiányzó 

 27 L  ; D  J  é. n.
 28 Vö. D  J  uo.
 29 A Holland Ökumenikus Női Mozgalom első tizenöt évének stratégiai irányvonalairól és 
döntéshozó folyamatairól szóló leírásában Anne-Claire Mulder rámutatott, hogy az erős 
hálózatoknak hatékony belső struktúrára van szükségük az intézményi változások sikeres 
befolyásolása érdekében. Mindez védettséget ad a hálózaton belüli rejtett hatalmi és tekin-
télybeli különbségekkel szemben. Vö. M  é. n.
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férfi ak”. Ez utóbbi egyrészt a férfi kutatók csekély jelenlétére vonatkozik a 
gendertanulmányokban, másrészt pedig a férfi akról és férfi asságról szóló 
kutatásnak mint a tudományos vizsgálat tárgyának hiányáról szól.

3.1. A gendertanulmányok intézményi pozíciója 
az egyetemeken belül

A gendertanulmányok pozíciója az egyetemeken határozatlanként jellemez-
hető, nem könnyen meghatározható vagy besorolható. Ez a határozatlanság 
többféle módon elemezhető és értelmezhető. Először is jelzi a női és gen-
dertanulmányokkal foglalkozó kutatók helyzetét, akik egyszerre bennfen-
te sek és kívülállók mind a jelenben, mind pedig azokban a forrásokban, 
amelyekkel dolgoznak. Ezenfelül ez a határozatlanság a gendertanulmányok 
azon fő jellegzetességének is a következménye, hogy megbolygatja azokat a 
kategóriákat, amelyek alapján a percepcióinkat besoroljuk és a megfi gyelé-
seinket értelmezzük. Ebből a perspektívából a hagyományok megváltoztatá-
sára irányuló törekvés olyan térbeli és időbeli köztességet hoz létre, amely 
egyszerre kreatív és gyümölcsöző, ugyanakkor potenciálisan veszélyes a 
megalapozott tudományos, kulturális és szociális gyakorlatokra nézve.

Másodszor, ez a határozatlanság az intézményi pozícióra vonatkozó célok 
értelmében is leírható: a diszciplínába történő integráció vagy inkább saját 
tradíció létrehozása a cél? Ez a „vagy-vagy” a női tanulmányok intézményi po-
zíciójáról folytatott vita örökségének tekinthető, amely az elmúlt században 
volt domináns. Ez a vita soha nem vezetett egyértelmű konklúzióhoz, talán 
mert a gondolkodás dualista habitusa által inspirált hamis dilemmának tekin-
tették. Mindazonáltal a gyakorlatban a legtöbb kutató a „mindkettő-és” opció 
mellett foglalt állást: részt venni diszciplínájuk hálózataiban és diszkussziói-
ban, és részt venni a női tanulmányokhoz és későbbi gendertanulmányokhoz 
kötődő kollégák hálózataiban, így őrizve meg a feminista perspektíva nyúj-
totta kritikus élt. Ugyanakkor e döntés folyománya a bennfentes-kívülálló 
pozíció az egyéni kutatóra nézve. Ez megkettőzi az egyéni kutatóra nehezedő 
munkaterhet is, hiszen elvárás vele szemben, hogy mindkét diszciplínában 
járatos legyen. Ennek ellentéte többnyire nem jelentkezik.

Harmadrészt a gendertanulmányok határozatlansága pozíciójuk felől is 
magyarázható, hiszen ezek egyszerre diszciplináris és interdiszciplináris 
tanulmányok. Másfelől az előző pontból következik, hogy a hagyományos 
diszciplínákba történő integráció, avagy a női és gendertanulmányok teo-
lógiai hagyományának megalapozása közti választás a diszciplináris és 
interdiszciplináris teológiai tanulmányok közti választásként is leírható. 
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A teológia területén végzett női és gendertanulmányok kezdettől fogva in-
terdiszciplináris tanulmányok voltak, amelyekben kutatók működtek együtt 
és léptek dialógusra a teológiai diszciplínák vagy más humántudományi 
és társadalomtudományi diszciplínák mentén, például az ezekben a disz-
ciplínákban kifejlesztett hermeneutikai eszközöket használva. Másrészt a 
dilemma jelenlegi formája az integráció vagy a saját tradíció kiépítése között 
új, hiszen a teológia egyetemen belüli változó helyével merült fel. Például 
Hollandiában a legtöbb teológiai fakultást megszüntették és/vagy vallástu-
dományiként szervezték újjá a humán tudományok tanszékeinek intézmé-
nyi kontextusában. Ez az interdiszciplináris együttműködés új formáinak 
lehetőségét nyújtja a korábbi diszciplináris és tanszéki határok mentén.  
Mindez azonban annak kérdését is felveti, hogy ezek a változások mennyi-
ben vannak hatással a gendertanulmányok intézményi beágyazottságára.

Negyedszer a gendertanulmányok határozatlansága a célközönség per-
spektívájából is interpretálható. Ki a célközönsége a gendertanulmányoknak? 
Vagy egy lépéssel továbblépve: kikért felelősek a gendertanulmányokat foly-
tató kutatók: női és férfi  kutatótársakért, azokért a diákokért, akiket szakmai 
pályájukra készítenek fel, az ökumenikus női mozgalomért, az egyházban 
élő nőkért és férfi akért? Ezek a kérdések a gendertanulmányokat folytató 
kutatók hármas kapcsolatát domborítják ki: a tudományos világgal, a női és 
LMBTQ  felszabadítási mozgalmakkal, amelyekben mindezen tanulmányok 
eredetüket tekintve gyökereznek, és a teológia és az oktatás összefonódásával 
a papok, lelkészek és egyházi alkalmazottak képzése során. Antje Röckemann 
„az egyház, a mozgalom és az egyetem bársony háromszögéről” beszél.  Ez 
a hármas kapcsolódás más magyarázatot ad a gendertanulmányokkal foglal-
kozó kutatók egyszerre bennfentes és kívülálló pozíciójára. Mivel csak „egy 
testük” van, ahogyan azt Riet-Bons Storm egyszer mondta, mindháromban 
való részesedésük lehetetlen. Ugyanakkor a női és LMBTQ mozgalom iránti 
elköteleződésük arra emlékezteti őket, hogy kritikus, önrefl exív kérdéseket 
tegyenek fel arra vonatkozóan, hogy mi az, ami annyira esszenciális, hogy 
soha nem adható fel. A felszabadítás? Kiteljesedés mindenki számára? Gon-
doskodni a „gondoskodásra nem méltó szegényekről”?

 30 Vö. V  S  ; D  J  é. n.
 31 Betűszó, a nemzetközileg használt LGBTQ magyar fordítása. Feloldása: leszbikus, meleg, 
biszexuális, transznemű, queer emberek. – A ford.
 32 R  é. n. A bársony háromszög – a vas háromszög fogalmához hasonlóan, amely 
az egymást kölcsönösen megerősítő szereplőkből álló hatalmi struktúrát jelenti – olyan poli-
tikai hálózatot jelent, amelynek szereplői a különböző területeken – bürokrácia, tudományos 
élet, feminista mozgalmak stb. – a genderegyenlőség előmozdításán fáradoznak. – A ford.
 33 C  é. n.
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3.1.1 A teológia pozíciója az egyetemek folyton változó tájképén
Miként fentebb említettem, a teológia pozíciója az egyetem tájképén vál-
tozó. A teológiák független tanszékeinek megszüntetése kéz a kézben járt 
az ilyen tanszékek és az egyházhoz kötődő teológiai képzési intézetek 
közti együttműködési szerződések felbontásával. Ezekben az újjászerve-
ződésekben Hollandia az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyság-
ban zajló fejleményeket követi, azonban ezek az újraszervezések a vallás 
iránti érdeklődés súlypontjának eltolódását is tükrözik Hollandiában és 
(Északnyugat-)Európában, egyfelől a keresztény tradíció iránti csökkenő 
érdeklődést, másfelől viszont növekvő érdeklődést az önmagukban álló 
vallási jelenségek iránt.

Számos előadó ezeknek a fejleményeknek a (potenciális) következménye-
ivel írta körül a gendertanulmányok sikerét. Anne Marie Korte, Ingeborg 
Lövisch és Wietske de Jong a többi humántudományi diszciplínával való 
együttműködés kreatív lehetőségeit hangsúlyozta. Korte szerint mindeb-
ből a rendszeres teológia sajátos, inkluzív formája fog kinőni, amelyben 
nagyobb hangsúlyt kap a „megélt vallás”.

Athalya Brenner, Caroline Vander Stichele és Jorunn Økland fejtette ki 
eme változások hatását diszciplínájuk, a biblikus tanulmányok pozíciójára. 
Ez a pozíció változáson megy keresztül a vallástudomány kontextusában 
történő elmozdulással: a bibliai szövegek mint alapvető szövegek mostantól 
kulturális szövegekké válnak. Habár ez a változás kreatív lehetőségeket 
kínál a szövegek együttes olvasására más kulturális termékekkel, első pil-
lantásra azonban a veszteség érzete a domináns: a legjelentősebb veszteség 
eme tanulmányok peremre kerülése, például mert jelenleg a diákok sokkal 
jobban érdeklődnek az iszlám és más vallási jelenségek tanulmányozása 
iránt, mint a zsidó és keresztény tradíció alapvető szövegeinek tanulmányo-
zása iránt. Érdeklődésük hiánya a Biblia csökkenő státuszát tükrözi a széles 
társadalomban,  különösen az erősen szekularizált országokban, vagy ahol 
viszonylagos genderegyenlőség van, mint Hollandiában vagy a skandináv 

 34 Angela Berlis, Athalya Brenner, Anne Marie Korte és Caroline Vander Stichele vala-
mennyien említést tettek a fenti holland újjászerveződésekről és azok következményeiről 
a gendertanulmányokra nézve. Jorunn Økland a teológia státuszát vizsgálta azokon az 
egyetemeken, ahol korábban dolgozott, és e státusz következményét saját diszciplínájára, 
az újszövetségi exegézisre nézve. Vö. Ø  é. n.
 35 K  é. n.
 36 Jorunn Økland szerint a gendertanulmányok hozzájárultak a Biblia eme csökkenő stá-
tuszához a nyilvánosságban, hozzátéve: „A feminista exegézis mint azon nők számára nyújtott 
felszabadítási projekt, akik még mindig otthonosak az egyházban, tisztán episztemológiailag 
nem meggyőző, ha egy olyan kontextusban valósítják meg, ahol a szociális struktúrák sokkal 
egalitariánusabbak, mint azt a Biblia valaha remélte.” Ø  é. n.
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országokban. Jorunn Økland a következőképpen jellemezte ezt: „Ha egy 
társadalom nagyrészt viszonylagos genderegyenlőséget mutat, rendkívül 
nehéz megtalálni a Biblia felszabadító potenciálját.”  Ezért egyfelől kihívás 
megtalálni a gendertanulmányok relevanciáját eme diszciplínákon belül, 
másfelől ez lehetőségeket kínál a gendertanulmányok számára, például 
hogy a módszerek és nézőpontok közti összekötő hídként működve az is-
meretterjesztés sarokkövének bizonyuljanak.

3.2. „Hiányzó férfi ak”, avagy a gendertanulmányok 
kétértelműsége a teológiában

Az egyik visszatérő téma a férfi teológusokhoz fűződő ambivalens viszony 
volt. Ez a kérdés a konferencia előkészületei során került felszínre. A fo-
lyamat viszonylag késői fázisában észlelték a szervezők, Mathilde van Dijk 
és Anne-Claire Mulder, hogy a gender teológiában és vallásban elért sike-
rének tárgyköréhez „elfelejtettek” férfi  előadókat meghívni.  Ez a vakfolt 
jelzés értékű arra vonatkozóan, hogy milyen sok gendertanulmányokkal 
foglalkozó kutató ragad le tipikusan a női tanulmányoknál, különösen a 
gendertanulmányokról való gondolkodás azon habitusánál, hogy az a „saját 
szoba”,  így elkövetve azt a hibát, hogy a gender és a nők közé egyenlőség-
jelet tesznek. Másfelől úgy tűnt, sok férfi  kolléga lemaradt a teológiában és 
vallástudományban lezajlott genderkritikai fordulatról, és elmulasztották 
„felismerni, hogy a gendertanulmányok egyszerre foglalkoznak férfi akkal 
és nőkkel”.  Amit Ursula King – enyhe kifejezéssel – „a férfi ak és a nők 
gendertanulmányokkal kapcsolatos megértése közti számottevő kognitív 
disszonanciának”  nevez, azzal a ténnyel magyarázható, hogy a férfi -
teológusok a gendert csakugyan a nőkkel teszik egyenlővé, de ez abból a 
tényből is fakad, hogy elmulasztottak lépést tartani a fejleményekkel, a női 
kollégáik által írtak olvasásával kezdve. Anne Marie Korte sivár képet fes-

 37 Ø  é. n.
 38 Szerencsére az általunk invitált férfi teológusok voltak olyan nagylelkűek, hogy elfo-
gadták a késői meghívásunkat, és vendégként, avagy előadóként jelen voltak; egyikük úgy 
utalt önmagára, mint a konferencia díszférfi jére. A szervezők a teológiai és vallástudományi 
fakultásról is hívtak meg kollégákat, hogy elnököljenek az üléseken. Mindemellett ironikus 
és megszégyenítő volt annak felfedezése, hogy majdnem megismételtük azt a hibát, amely 
a konferencia szervezésének előidézője volt, csak fordított verzióban.
 39 Utalás Virginia Woolf hasonló című esszéjére, amelyben a saját szoba a nő önálló kreatív 
tevékenységének a feltétele és egyben szimbóluma, így a nők társadalmi szerepvállalásának 
is jelképe. – A ford.
 40 K  , . o.
 41 Uo.
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tett arról, hogy a feminista (rendszeres) teológusnők munkásságát miképp 
fogadták Hollandiában a rendszeres teológiával foglalkozó férfi  kollégáik. 
Ritkán idézik őket, és vizsgálataik témái és módszerei is alig terjednek a 
férfi  kollégák közt.  Más előadók hasonló képet festettek a gendertanulmá-
nyok teoógiai recepciójáról, a fősodor továbbra is férfi  szemléletű marad.

Ruard Ganzevoort a (gyakorlati) teológiai gendertanulmányok „hiányzó 
férfi  képviselőit” tette tanulmánya központi témájává.  Ő abban látja a 
gendertanulmányok kétes sikerének okát a (gyakorlati) teológiában, hogy 
az uralkodó férfi akat nehéz bevonni a gendertanulmányokba. Ezeknek a 
férfi aknak kritikusan kellene megvizsgálniuk saját hegemonikus (hetero-
szexuális) maszkulinitásukat, amely a tudományterületükön is uralkodik, 
és azt, hogy ez mennyire befolyásolja szubjektív világlátásukat. Ganzevoort 
magyarázatában ez a kritikus elköteleződés két paradox lépésből áll: először 
is elfelejteni a hangot, amelyet a sajátjuknak gondoltak, másodsorban pedig 
felfedezni saját egyéniségüket. Azt is kimutatta: még ha valaki tudatában 
is volt szubjektivitása gender alapú természetének, fennmarad a kérdés, 
mikor kell ezt a szubjektivitást beemelni a szövegbe, hiszen ez kihívás elé 
állítaná a kiváltságos – maszkulin, heteroszexuális – világlátást, és azzal 
a veszéllyel járna, hogy tudományos munkáját túlságosan szubjektívnek 
bélyegzik.

4. A gendertanulmányok sikere: javaslatok

Ganzevoort – Tracy alapján – a teológián mint diszciplínán belül három 
fő irányt különböztetett meg, amely a tudományág (képzelt) közönségén, 
az egyházon, az akadémiai világon és a társadalmon alapszik. Ez a kü-
lönbségtétel segít magyarázatot találni arra, hogy a gendertanulmányok 
miért csak néhány diszciplínán belül váltak a főáramlat részévé a többihez 
képest.  Így az a teológia, amelynek elsődleges közönsége az egyház, és 
amely a lelkipásztori szolgálaton – annak patriarchális és androcentrikus 
tradíciójával együtt – tájékozódik, sokkal ellenállóbb lesz a gendertanul-
mányokkal szemben, mint az a teológia, amely a társadalmon és különö-
sen a marginalizált személyek tapasztalatain, alárendelt hangjukon és 
perspektívájukon tájékozódik. Ugyanez a gondolatmenet érvényes arra a 
teológiára, amely a tudományos világ normatív ideológiái alapján tájéko-

 42 Vö. K  é. n.
 43 Vö. G  .
 44 Uo.
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zódik a tudományos műveltség szigoráról. A teológia mindkét irányzatában 
a teológiáról szóló diskurzus és perspektíva magán viseli a hegemonikus 
maszkulinitás lenyomatát, és össze is fonódik vele.

Mindez magyarázatot ad arra, hogy Hollandiában a gyakorlati teológián 
belül a gendertanulmányok miért nem íveltek fel soha Riet Bons-Storm, a 
pasztorális teológia groningeni professzorának nyugdíjazása után: a disz-
ciplínát olyannyira áthatja a klerikus és akadémiai diskurzus – gyakran 
összefonódva –, hogy alig marad hely a genderperspektíva megfogalmazá-
sára vagy integrációjára egy nagyobb projekt részeként. Ez magyarázattal 
szolgál arra a tényre is, hogy a rendszeres teológia, az egyház maszkulin 
identitásához szorosan kapcsolódó diszciplína miért áll ugyancsak ellen 
a gendertanulmányoknak a teológiában, és hogy miért szükséges más be-
szélgetőpartnert keresni vagy eme tanulmányok behatárolásának eltérő 
módját kutatni a továbbfejlesztés érdekében.  Avagy – Mirjam de Baar 
példáját említve – magyarázatot találunk arra, hogy a genderperspektíva 
miért hiányzik egy olyan egyetem professzora által írt kézikönyvből, amely 
szoros kapcsolatban áll egy ortodox protestáns egyházzal, míg egy egyház-
hoz nem kötődő intézményben ez a perspektíva integrálódott a tudományos 
szemléletbe.  Ez rávilágít arra a tényre is, hogy a vallástudományokkal 
foglalkozó környezetben működő bibliatudományi tanszékeken kereset-
tek azok a munkatársak, akik a Bibliát interdiszciplináris és genderper-
spektívából tanulmányozzák, nemcsak azért, mert ezek a tanulmányok a 
biblikus és teológiai műveltség élvonalát képezik,  hanem mert a biblikus 
tanulmányokat mint diszciplínát egy olyan kontextusban „legitimálják”, 
ahol korábbi legitimációjukat már elveszítették. Ez azt is feltételezi, hogy 
egy ilyen kontextusban könnyebb lesz férfi akat bevonni a gendertanul-
mányokba, hiszen őket is vonzza a lehetőség, hogy a tudományos munka 
élvonalában legyenek, amely lépést tart az akadémiai ideálokkal.

Ezek az észrevételek rávilágítanak a konferencia egyik konklúziójára: je-
lesül arra, hogy a genderszemlélet és a gendertanulmányok sikerességének 
eltérő mértékét mennyire meghatározza az, hogy a teológia- és vallástudo-
mány hogyan ágyazódik be az intézményes keretbe. A konferencia során vi-
lágossá vált, hogy a kontextusok helyi szinten, nemzetenként és nemzetközi 
szinten is különbözőek a diszciplínákon belül és azok között, és a teológia 
és a vallástudomány diszciplínái folyamatos változásban vannak. Ezek a 
különbségek nehézzé tették a gendertanulmányok további sikerére vonat-

 45 Vö. K  é. n.; D  J  é. n.
 46 Vö. D  B  é. n.
 47 Vö. L  .
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kozó olyan javaslatok megfogalmazását, amelyek valamennyi diszciplína 
számára hasznosak lehetnének. Másfelől így kínálkozott az első javaslat: 
nevezetesen, hogy elemezzük a társadalomban és a felsőoktatás világán 
belüli elhelyezkedésünket, hogy meghatározhassuk az intellektuális vagy 
stratégiai mozgalmak választási lehetőségeit. Egy intézmény (és az annak 
kontextusában működő diszciplína) feltételezett közönségének elemzése 
lehet az egyik útja annak, hogy a gendertanulmányoknak a tudományte-
rületen elért sikerére (vagy annak hiányára) magyarázatot találjunk.

A konferencia második javaslata az volt, hogy vonjanak be több férfi  
munkatársat a gendertanulmányokba. Ez azt jelenti, hogy gendertanul-
mányokkal és férfi kutatással foglalkozó férfi  munkatársakat kell keresni 
mind a teológia, mind a vallástudomány és más kapcsolódó diszciplínák 
területén, és szövetségessé tenni őket, hogy megerősítsék a gendertanul-
mányok pozícióját ezeken a tudományterületeken. A férfi ak bevonása a 
gendertanulmányokba annak magyarázatát is magában kell hogy foglalja, 
hogy a „gender” szót nem a „nők” helyett használjuk, hanem más dichotó-
miákat is felvált. A gendertanulmányokkal foglalkozó tudósok a gendert 
nem a nők szinonimájaként használják, hanem megismerkednek a másság 
grammatikájával, amelyet a különbözőség leírására alkalmaznak.

A harmadik javaslat arra vonatkozott, hogy vegyük fi gyelembe a vallástu-
domány (és a teológia) terén zajló kulturális fordulatot, és éljünk kreatívan 
a vallás változó szerepével a kortárs társadalomban. Ez egyfelől azt jelenti, 
hogy keressünk kutatópartnereket különböző területekről, interdiszcip-
lináris együttműködéseket, és/vagy egyesítsük erőinket másokkal. Ez a 
több tudományterület közötti kooperációt célzó útvonal ígéretesnek tűnik 
a vallási gendertanulmányok számára, hiszen lehetőségeket fog kínálni 
új koncepciók kifejlesztéséhez a teológia és a vallástudomány számára 
a kialakuló új helyzetben. Másrészt ez a megszokottól eltérő (szekulári-
sabb) közönség fi gyelmének felkeltésére irányuló próbálkozást is jelent 
a teológiai és vallástudományi gendertanulmányok művelésében. Ennek 
következménye a fokozottabb jelenlét és bevonódás a vallási témákról 
folyó nyilvános párbeszédbe, mivel ezekben a diszkussziókban gyakorta 
kerülnek elő gendertémák, ez pedig növelni fogja a gendertanulmányok 
láthatóságát a teológiában, és felértékeli azokat.

A negyedik javaslat a női és gendertanulmányok teológiai és vallástu-
dományi történetének leírása volt, annak érdekében, „hogy ne veszítsük 
el emlékezetünket most, hogy öregszünk”. Ez azt jelenti, hogy a női és 
gendertanulmányokkal foglalkozó tudósok nemcsak a távoli múltban élt 
ősanyáik után kutatnak annak érdekében, hogy létrehozzák a teológiában 
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a nők hagyományát és a nők teológiáját, hanem azért is, hogy fi gyelmet 
szenteljenek saját történetüknek, és megőrizzék az előttük járó nemzedék 
történetét.

És végül, de nem utolsósorban a résztvevőket arra is emlékeztette a közös 
munka, hogy továbbra is fontos elemezni, kinek a perspektíváját követik 
és támasztják alá, amikor a teológiát, a vallástudományt és a teológiai 
gendertanulmányokat vizsgálják. Ez különösen fontos, amikor összegzik 
ismereteiket és új stratégiákat dolgoznak ki a teológiai és vallástudományi 
gendertanulmányok sikerének előmozdítására.

A szervezők köszönetüket szeretnék kifejezni valamennyi előadónak és 
résztvevőnek. Izgalmas, önkritikus, támogató, kreatív konferenciában volt 
részünk, ahol az elmúlt negyven év eredményei nem pusztán az említés 
szintjén jelentek meg, de meg is ünnepelhettük azokat.

Fordította: Szent-Iványi Ilona – Móricz Nikolett
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Néhány gondolat a genderelméletről és ennek 
következményeiről a feminista politikában

A L E (1952)

Evangélikus teológus, lelkész. 1995-ben szerze  PhD-fokozatot az Uppsalai Egye-
temen. Disszertációjának címe: The Meaning of Gender in Theology. Problems and 
Possibilities. A Svéd Egyház Kutatási Osztályán oktat és kutat főként a rendszeres 
teológia témakörében.
Főbb kutatási területe: a feminista elmélet és a feminista teológia kapcsolata; egyház 
– demokrácia és teológiai műveltség.

Az elmúlt években zajló feminista elméleti viták nagyrészt néhány fo-
galompár körül forogtak, amelyeket többen ellentétként látnak; vagy ha 
nem is egészen ellentétként, legalábbis egymást kölcsönösen kizáróként. 
Elsősorban és mindenekelőtt a biológiai nem – társadalmi nem (sex-gender) 
felosztásra gondolok. Emellett találkozunk az „esszencializmus” kontra 
„konstruktivizmus” fogalmakkal is. És beszélhetünk a „ginocentrikus” 
(nőközpontú) kontra „humanista” feminizmusról. Ez olyan felosztás, amely 
hozzávetőlegesen megfelel annak, amit svédül úgy mondunk, hogy „azonos 
természetű” feminizmus, amely a „specifi kus természetű” feminizmus 
ellentéte. Sarkítva úgy is mondhatjuk, hogy vagy ugyanaz a természete a 
nőnek és a férfi nak, vagy mindegyiknek „specifi kus” (sajátos) természete 
van, amely különbözik egymástól.

A sex és gender közötti különbségtétel már azelőtt használatban volt, 
mielőtt a feminista diskurzus megfogalmazta volna az esszencialista-konst-
rukcionalista felosztást. És amikor mi Svédországban olyan fogalmakról 
kezdtünk el beszélni és gondolkozni, mint az „azonos” vagy „specifi kus” 
természet, akkor Iris M. Young még meg sem alkotta a „ginocentrikus” 
vagy „humanista” feminizmus terminológiáját.  Manapság mindezek a 
koncepciók részei a feminista diskurzusnak, és közös kontextust alkot-

 1 Y  , – . o.
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nak. Amikor például megpróbálom a társadalmi nemet a biológiai nemtől 
különbözőként értelmezni, akkor azt annak fényében teszem, ahogyan 
az „esszencializmus” vagy az „azonos természet” fogalmát értem. Más 
szavakkal, ezek a koncepciók mind érintkeznek egymással, és a köztük 
lévő hatások minden irányban működnek. Mégis az a négy fogalompár, 
amelyeket említettem, úgy tűnik, egy meghatározott módon szerveződik, 
így a biológiai nemnek „szüksége van” az „esszencializmusra”, amelynek 
szintén „van köze” a „ginocentrizmushoz”, amelynek „köze van” ahhoz az 
elmélethez, hogy a nők a férfi akhoz viszonyítva „specifi kus természetűek”. 
Egyúttal azonban mindegyik fogalom létrejötte kapcsolatban áll azzal, amit 
épp az ellenkezőjének vélünk, vagy amitől különbözik. Más szóval, a bio-
lógiai nem nemcsak az esszencializmus, a ginocentrizmus és a „specifi kus 
természet” fogalmaiból nyer értelmet, hanem a genderből is, és közvetett 
módon a konstrukcionizmusból, a humanista feminizmusból és az azonos 
természet szóhasználatából is.

Talán magától értetődő lehet, mégis fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 
amikor egymás kifejezéseivel találkozunk, tudatában kell lennünk annak, 
hogy azokat a sajátunktól eltérő tartalommal használhatják. Így jelentésük 
nem feltétlenül ugyanaz, mint ahogyan mi használjuk azokat. Sheila Ben-
habibnak természetesen igaza van, amikor rámutat, hogy „a különbségtétel 
művészete mindig nehéz és kockázatos vállalkozás. A megkülönböztetések 
megvilágíthatnak, de el is homályosíthatnak egy-egy kérdést. Az ember 
mindig ki van téve annak, hogy megkérdőjelezik, bizonyos gondolkodók 
gondolatait helyesen osztályozta-e.”  

Tudatában vagyok annak, hogy milyen kockázatot vállalok, de a kom-
munikáció nem képzelhető el néhány különbségtétel nélkül. Amit ehelyütt 
felajánlhatok, az a gender történetének sajátos olvasata a feminista dis-
kurzusban. Természetesen léteznek más olvasatok is.

Ebben a tanulmányban az a célom, hogy magát a „gender” elméletét 
fejtsem ki. Amellett érvelek, hogy a genderkoncepció a feminista diskur-
zusban fejlődött ki oly módon, hogy a „gender” erősen problematikussá vált 
a feminista politika számára. Állítom a gender másfajta újragondolásának 
szükségességét, amennyiben a nők csoportszintű azonosításáról van szó, 
amit még mindig meg kell tennünk a férfi dominancia kritikájához. Végül 
a „genderelméletet” pragmatikus kritériumok által szabályozott gyakor-
latként mutatom be, éppen ezért gendergyakorlatról és genderpragmatiz-
musról fogok beszélni.

 2 B  , . o. Ford. Móricz Nikolett.
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A biológiai nem (sex) és a társadalmi nem (gender) 
felosztás

Legjobb tudomásom szerint először a pszichiátriában különböztették meg 
a gendert a biológiai nemtől. A terminológiát a transzszexualitás kontex-
tusában vezették be, amikor a személy jelentéséről férfi  avagy női identi-
tása alapján vált szükségessé beszélni; ezt nevezték genderidenditásnak, 
szemben a személy biológiai nemével mint fi zikai ténnyel vagy vonással.  
Robert Stoller amerikai pszichoanalitikus 1968-as munkájában a követ-
kező négy kategóriát használta: biológiai nem, gender, genderidentitás 
és genderszerep.  Néhány évvel később Gayle Rubin The Traffi  c in Women 
(Nők forgalomban) című híres tanulmányában a genderkoncepciót egyszer 
s mindenkorra úgy határozta meg a feminista diskurzusban, mint ami 
különbözik a biológiai nemtől.

Ugyanakkor a biológiai nem és a hozzá kapcsolódó „elvárt” társadalmi 
nem hibás párosításának mindennapos tapasztalata kétségeket ébresztett 
a biológiai nem és a gender kapcsolatával szemben. Nem a különbségtételt 
kérdőjelezték meg, hanem a két kategória közötti kapcsolat természetét. 
A megkülönböztetés önmagában indokoltnak tűnt és még mindig annak 
tűnik, és a legtöbb esetben elég könnyű megérteni. Elég azt felismerni, hogy 
a „nőies férfi ” vagy „férfi as nő” kifejezések tökéletesen érthetőek, hogy 
megértsük, a biológiai nem valami más, és nem szükségszerűen kapcsolódik 
ahhoz, amit mi nőiesnek vagy férfi asnak érzékelünk. A nőies vagy férfi as 
szavakkal olyan vonásokra, viselkedésre vagy kinézetre utalok, amelyeket 
az adott kultúrában a nőknek és a férfi aknak tulajdonítanak, ellentétben 
a biológiai nemmel, amely fi zikai és biológiai jellemzőkre utal. Más sza-
vakkal, a biológiai és társadalmi nem megkülönböztetése olyan jelenséget 
ragad meg és konceptualizál, amelyet az életben tapasztalunk.

Ugyanakkor ez a megkülönböztetés, bár egyfelől egyszerű és világos, 
analitikus eszközként használva problémákat vonhat maga után. Anali-
tikusan – megkülönböztetve egyfelől a női vagy férfi  genitáliák fi zikai 
és testi „tényét”,  másfelől az elme működése, az egyén pszichológiája és 
viselkedése által meghatározott jellemzőket – azt jelenti, hogy a biológiai 

 3 Lásd M  , – . o.
 4 S  .
 5 R  .
 6 Természetesen erősen problematikus a biológiai nemre mint testi tényre utalni, de a pé-
nisz, a vagina vagy az Y-kromoszóma jelenléte avagy hiánya szerintem tény. Ennek a ténynek 
a jelentése azonban mindig kulturális konstrukció. „Biológiai nem” alatt a továbbiakban azt 
értem, hogy egyes emberek vaginával rendelkeznek, mások pedig pénisszel.
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nem állandó, statikus kategória, épp ellenkezője a gendernek, amit egyre 
inkább úgy fogunk fel, mint ami konstruált és változó. A biológiai nemet 
természetesnek és ezért univerzálisnak tekintették, míg a gendert kulturá-
lisan meghatározottnak és ezért időben változónak. Ezért azok a feminista 
teoretikusok, akik a társadalmi nem által meghatározott rend (gendered 
order) megváltoztatását tűzték ki célul, a genderre fókuszálnak, és sok 
esetben kizárólag a genderre.

Ennek van értelme. De ha csak a genderre fókuszálunk, és a gender időről 
időre, kultúráról kultúrára változik, akkor kik és mik ezek a nők, akiknek 
az életét a feminista elmélet teoretizálja? A gender a biológiai nemről levá-
lasztva nem funkcionálhat identitáskategóriaként. Amint már említettem, 
a nőiesség és a férfi asság mind a férfi akra, mind a nőkre jellemző lehet, 
beszélhetünk például egy nőies férfi ról. Következésképpen a gender a bio-
lógiai nemről leválasztva nem tud minket nőként és férfi ként azonosítani, 
vagyis a gender fogalma nem használható önmagában, ha például a férfi ak 
és nők közötti hatalmi viszonyokat elemezzük. Úgy látom, hogy a szabadon 
lebegő, test nélküli genderfogalom nem alkalmazható az emberiség két 
csoportra történő felosztása esetében, az egyiket elnyomottként, a mási-
kat pedig elnyomóként látva. Ez aláássa a férfi  felsőbbrendűség és a női 
alárendeltség feminista kritikáját. Következésképpen a feminista politika 
szemszögéből a gender problematikus.

Genderesszencializmus 

Ebből kifolyólag a ’80-as években a genderfogalom változáson ment át a 
feminista diskurzusban. A gendert egyre inkább úgy alkalmazták, mintha 
egy viszonylag állandó kategóriát alkotna. Mindinkább olyan kategóriá-
vá vált, amelyre úgy tekintettek, mint ami egyfajta lényeget ragad meg. 
A nőknek valamilyen fajta minőséget tulajdonítottak, ami a férfi akétól 
eltér. A „hogyan váltunk olyanná, amilyenek vagyunk” kérdésre adott 
magyarázat változó. Alig akadt olyan feminista teoretikus, aki ezt a bio-
lógiai nem terminusaival magyarázta, de a ’80-as évek közepén sokan 
követték például Nancy Chodorow-t, aki úgy vélte, hogy a gender a kora 
gyermekkori identitásfejlődésen alapul. Chodorow szerint a lányok anyjuk-
hoz fűződő kapcsolatukban alakítják ki identitásukat, akire hasonlítaniuk 
kell, míg a fi úk, akiknek szintén az édesanyjuk az elsődleges gondozójuk, 
identitásukat a különbözőség mentén formálják, látván, hogy anyjuktól 
különbözniük kell. Ennek megfelelően feltételezték, hogy a lányok és a nők 
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kapcsolatorientáltak, a fi úk és a férfi ak pedig függetlenek és önállóak. Más 
teoretikusok más magyarázatokat kínáltak, de minden magyarázat gyöke-
rénél egy kulturálisan és/vagy pszichológiailag, sőt még inkább szociálisan 
megkonstruált különbség van, amely olyan mélyre hatol a személyiségben, 
hogy úgy tekintették, mint a genderhez kapcsolódó ontologikus és univer-
zális különbséget. Egy 1993-ban megjelent munkában Eva Lundgren norvég 
szociológiaprofesszor ezt „szociális esszencializmusnak” nevezi.

Összefoglalva az eddigieket, úgy is fogalmazhatunk, hogy azért vezették 
be a feminista diskurzusban a gender fogalmát a biológiai nem ellentéte-
ként, hogy hangsúlyozzák, a férfi ak és nők közötti különbségek nem vele-
születettek, hanem kulturális konstrukció eredményei.

Így a különbségek nem univerzálisak, és semmiképp sem igazolhatják a 
nők marginalizálását és kizsákmányolását. Viszont az a szükséglet, hogy 
a nőket a férfi aktól megkülönböztetve identifi kálják – annak érdekében, 
hogy a nőket mint elnyomott csoportot vizsgálják – a genderkoncepciót 
csapdába ejtő esszencializmushoz vezetett, ami aláásta annak lehetőségét, 
hogy a nők sokfélesége valódi hangsúlyt kapjon. Ezért a sokféleség kérdése 
vált a következő feltárandó témává, és a ’90-es években a „különböző utak” 
vagy a „benső sokféleség” létfontosságúvá vált a feminizmuselméletben.

Gender és sokféleség és a posztmodern gender

Feminista szemszögből nézve politikai dilemmát okoz az a tény, hogy a 
nők különféleképpen konstruálják társadalmi nemüket. Hogyan adhatunk 
teret a nők közötti sokféleségnek elméleti síkon anélkül, hogy elveszítenénk 
azt a politikai hatalmat, amely a csoportidentitásból fakad? Iris M. Young 
amerikai feminista fi lozófus fogalmazta meg a probléma modellezésének 
egyik módját: „Egyfelől ha a »nő« fogalma valamilyen értelemben nem ír le 
egy társadalmi kollektívát, nincs semmi jellegzetes a feminista politikában. 
Másfelől minden erőfeszítés e kollektíva tulajdonságainak identifi kálására, 
úgy tűnik, aláássa a feminista politikát azáltal, hogy kihagy néhány nőt, 
akiket a feministáknak be kellene vonniuk.”

Egyes elméletek a „nők csoportját” úgy fogalmazták meg és azonosítot-
ták, mint ami a férfi aktól külön áll, de a sokféleséget nem tartották szem 
előtt. Ez hamarosan magára vonta azoknak a nőknek a kritikáját, akiknek 

 7 L   [ ]. 
 8 Y  , . o. Ford. Szent-Iványi Ilona.
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elvileg a csoporthoz kellett volna tartozniuk. Nem fehér, nem középosz-
tálybeli, nem észak-amerikai vagy nem nyugat-európai nők mutattak rá 
arra, hogy a „nők csoportja”, ahogyan azt a legtöbb feminista elmélet a 
nyolcvanas években leírta, nagymértékben azt az érzést keltette bennük, 
hogy láthatatlanok, sőt nem léteznek.

Úgy tűnik, hogy a megoldás a „többrétegű identitás” fogalma lett. Egyre 
több és több címkét ragasztottak az identitáshoz. Ekkor jelentek meg min-
den feminista munkában a kissé körülményes önprezentációk: én fehér, 
középosztálybeli, középkorú, leszbikus vagy nem leszbikus tudós vagyok 
erről és erről a területről, és így tovább. Végső soron egy nő csak önmagát 
tudja képviselni. Talán még azt sem.

A kritika és a diverzitás kidolgozásának igénye szerves része volt az 
identitásprojektek – mint például a „nők mint csoport” elképzelése – átfogó 
posztmodern kritikájának. Az 1990-es években a feminista elmélet gazda-
godott az univerzális és esszenciális kategóriákra irányuló mindennemű 
igény posztmodern és posztstrukturalista kritikájából, és hozzá is járult 
ahhoz. Elméletileg izgalmas és gyümölcsöző utazásnak gondoltam ezt. 
A posztmodern feminista teória ebben az időszakban dolgozta ki annak 
rendkívül összetett fogalmait, hogy mi is a gender, és hogyan épül fel. Er-
re jó példa Judith Butler értelmezésében a gender mint „performance” és 
a biológiai nem mint a heteroszexuális mátrix kulturális konstrukciója.  
Természetesen sok mindent megkérdőjelezhetünk munkájában, és ezt sokan 
meg is tették, de úgy vélem, hogy Butler genderről alkotott elgondolásai 
képzeletgazdag kihívást jelentenek a genderelmélet számára.

Habár vannak hasonlóságok Butler gender performance fogalma és a 
következőkben kifejtett „genderesztétika” között, mégsem követem Butler 
útját. A posztmodern genderelmélet, habár elméletileg nagy kihívás, mégis 
túl sok problémát állít a feminista politika elé. Tudom, gyakran állítják, 
hogy a posztmodern elméletben a lehetséges identitás és szubjektivitás 
hiánya lehetetlenné teszi mind a politikát, mind az etikát, de én nem er-
ről beszélek, és valószínűleg nem is osztom ezt a kritikát. A posztmodern 
feminista elmélettel az a problémám, hogy a „gender” a hétköznapi élettől 
messze eltávolodott kategóriává vált, azzal a rizikóval együtt, hogy kontra-
produktívvá lesz a feminista politikában. A feminista politika, de hozzáte-
hetjük, hogy a feminista teológia célja is mindig az, hogy egy olyan világot 
alapozzon meg, ahol a nőknek és a férfi aknak ugyanolyan lehetőségeik 

 9 Ennek a gondolatnak korai kidolgozását lásd S  .
 10 Lásd B  . 
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vannak a jó élet létrehozására. Mi ezt úgy próbáljuk elérni, hogy láthatóvá 
és megváltoztathatóvá tesszük a férfi ak és nők közötti hatalmi kapcsolatok 
megalkotásának útjait. A genderkoncepciót annyi elmélet terheli és annyira 
komplikálttá vált, hogy úgy tűnik, elveszít minden kapcsolatot nemcsak 
a biológiai nemmel, de a valóságos nőkkel és férfi akkal is.  A társadalmi 
nemek közti egyenlőtlenségeket (gender inequality) egyre inkább akadé-
miai és elméleti problémaként vitatják meg, nem pedig olyanként, amely a 
nők valóságos életét rombolja, elfedve azt a tényt, hogy a nők az elnyomás 
sokféle fajtájától szenvednek, csupán azért, mert nők. A feminista politika 
nem hagyhatja fi gyelmen kívül mindezt.

A gender mint esztétika, nem pedig identitás

Mindenekelőtt azt a javaslatot szeretném tenni, hogy hagyjunk fel a kol-
lektív genderidentitás keresével. A nők közötti sokféleség a társadalmi nem 
tekintetében (gender diversity) annyira széles körű, hogy a „gender” olyan 
kategóriává vált, amely nem alkalmas arra, hogy az identitás jelzőjeként 
(markereként) szolgáljon. Kik vagy mik a nők, ha csak a társadalmi nemre 
tekintünk? Ami bennünket „mivé” tesz, az nem a társadalmi nem, hanem 
a biológiai nem. A nők biológiailag nőnemű emberek. A gender valami 
más. A gender az a mód, ahogyan megalkotjuk és prezentáljuk biológiai 
nemünket egymás és a világ felé. Számomra a gender esztétika, amely 
nemcsak időszakonként és kultúránként, hanem az egyének között is, sőt 
egy ember élete során és kontextusonként is eltérő. A gender nem tud ben-
nünket csoportként azonosítani, sőt talán egyénenként sem. Ennek ellenére 
„biológiai nemünk” csoporttá formál bennünket, a hímnemű emberektől 
megkülönböztetve.

Amíg a nyár folyamán ezzel a kérdéssel foglalkoztam, közben az „egy-
ház” fogalmán is gondolkoztam. Végső soron teológus vagyok. Amennyiben 
ma politikailag korrekt genderről és sokféleségről beszélni, ugyanúgy 
politikailag korrekt és szükséges, hogy az egyházról és a sokféleségről 
is szóljunk. Nekem úgy tűnik, hogy akár sokféleségről és genderről, akár 
sokféleségről és egyházról beszélünk, ugyanazt a problémát kell feldolgozni. 

 11 Ha „valóságos” (actual) nőkről és férfi akról beszélünk, ugyanaz a probléma merül fel, 
mint ha az egyik vagy a másik biológiai nem „tényéről” (fact) beszélünk. Mindazonáltal a 
szexizmus és a társadalmi nemek közti egyenlőtlenség (gender inequality) konstrukciója 
empirikus szinten foglalkozik az emberekkel: a nőnemű emberek rendszerszintű hátrányban 
vannak a férfi nemű emberekhez képest.
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Ezért megpróbálom „egyházi gondolkodásomat” közelíteni a „gendergon-
dolkodásomhoz”.

Ahhoz, hogy keresztény közösségként ismerjenek el, úgy tűnik, valamiben 
különbözőnek kell legyünk, valamiben mások, mint „a többiek”. A prob-
lémát az okozza, hogy „a többiek” nem egyszerűen ezek vagy azok, nem 
ateisták vagy muszlimok vagy buddhisták, hanem ateisták és muszlimok 
és buddhisták és mások. És sokszínűség nem csak kívül van. Megtalálható 
a keresztény közösségen belül is. A keresztényeket nem lehet ehhez vagy 
ahhoz hasonlítani. Mi ilyenek és olyanok is vagyunk, például olyanok, mint 
a pápa és olyanok, mint én. Itt kell megjegyeznem, nagyon is tudatában 
vagyok annak, hogy amikor „mi”-ként szólok az egyházról, akkor ez olyan 
„mi”, amit „közülünk” sokan nem osztanak. A „mi” szót saját értelmezésű 
identitásom kifejezéseképpen használom. A keresztény egyház részének 
tekintem magamat.

„Egyháznak” lenni magában foglal bizonyos kognitív elemeket és gya-
korlatot is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mi, az egyház olyan kognitív 
vélekedésekkel bírunk, amelyek nem találhatóak meg odakint, avagy hogy 
„a többiek” az egyházon kívül oly módon gondolkodnának az életről, amely 
gondolkodásmódot senki sem tudná és akarná osztani az egyházon belül. 
És az sem igaz, hogy mi az egyházban olyan gyakorlatot testesítünk meg, 
amely egyesít minket és elkülönít „a többitől”. Nem létezik olyan keresztény 
etika, amellyel azonosítani lehetne bennünket. Az abortuszról, a homo-
szexualitásról, a halálbüntetésről, a kapitalizmusról, a társadalmi nemek 
közötti egyenlőségről, a háborúról stb. alkotott emberi vélemények túlmu-
tatnak ezeken a határokon, és nem lehet úgy tekinteni rájuk, mint amelyek 
„másoktól” elkülönítve azonosítják a keresztényeket. Így hogyan lehetünk 
mi keresztény egyház, amikor csoportként is annyira sokfélék vagyunk, 
és mindaz, ami rajtunk kívül van, ugyanannyira sokszínű? Hogyan lehet 
minket „egyházként” felismerni? És hogyan azonosíthatjuk magunkat az 
„egyházzal”, ha minden keresztény közösségünkön belüli kogníció kívül 
is megtalálható?

Ezek a kérdések nagyon hasonlóak ahhoz, amelyek a gendert és a sok-
féleséget övezik. A nők csoportjaként ugyancsak kétféle diverzitással kell 
szembesülnünk. Először is a csoporton belüli genderdiverzitással, vagyis 
azzal a sokféle móddal, ahogyan nőként prezentáljuk magunkat, akár 
mások tanították ezt nekünk, akár ránk kényszerítették, akár mi magunk 
választottuk ennek a módját. De abban az értelemben is sokszínűség áll 
fenn, hogy „valami más” vagyunk, ami mindattól különbözik, ami nem nő, 
például a hímnemű személyektől és azoktól a módoktól, ahogyan ők – má-
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soktól tanulva, rájuk kényszerítve vagy szabad választásukból – férfi ként 
prezentálják magukat. „Egyházi nyelvezetemet” a genderre alkalmazva 
azt is mondhatnám, hogy mi, nők sokféleképp alkotjuk meg társadalmi 
nemünket, amely a csoporton kívül is létezik. Tehát a nőket többé nem 
lehet a gender alapján meghatározni. A gender határainak elmosása (gen-
der-bending) vagy a gender „bővítése” eltörölte a női és férfi  társadalmi 
nemek közti vonalakat, jórészt ugyanúgy, amiképpen a keresztények és 
nem keresztények közötti vonal is egyre vékonyabbá válik. Ez persze nem 
igaz mindenhol és mindenkor, de sok helyzetben igen, és úgy vélem, egyre 
jellemzőbb. A világ „hitrendőrsége”, ahogy a „genderrendőrség” is egyetlen 
megoldást ír elő: vissza a különbséghez! De annak a megélése, hogy való-
jában különbözünk attól, ami „mi” vagyunk, a belső sokszínűség halálát is 
eredményezi. Ez az a lecke, amit az 1980-as években megtanultunk, ahogy 
korábban rámutattam.

A gender megvitatása 

Egy közösséget nem ideák adott sorozata tesz keresztény közösséggé, sok-
kal inkább a Jézus Krisztusra vonatkozó gondolatok csoportja. Egyénként 
osztom ezen gondolatok némelyikét: ki többet, ki kevesebbet, de néhányat 
mindenképpen. Azt mondhatjuk, az tesz minket kereszténnyé, hogy ilyen 
vagy olyan módon életünket Jézus Krisztushoz igazítjuk. A keresztény 
közösség a Jézus Krisztus iránti közös érdeklődésről ismerhető fel, és a 
közösségen belül folytatott folyamatos párbeszédről abban a kérdésben, 
hogy miképp viszonyuljunk Jézus Krisztushoz, valamint a gyakorlatról, 
amely a leginkább lehetővé teszi számunkra, hogy kifejezzük hozzá fűződő 
kapcsolatunk következményeit.

Hasonlóképpen úgy vélem, az a tény „tesz” engem nővé – abban az ér-
telemben, hogy miképp alkotom meg női identitásomat –, hogy miképp 
viszonyulok a biológiai női nememhez. Ezzel azt szeretném indítványozni, 
hogy a társadalmi nemre a biológiai nem „gyakorlataként” tekintsünk. Te-
hát a nők csoportját a férfi ak csoportjától az a mód választja el, ahogyan 
identitásunkat valamennyien a női biológiai nemhez való viszonyunk ténye 
alapján alkotjuk meg, és az is, hogy részt veszünk a csoportunkban zajló 
folyamatos párbeszédben, és folyamatosan megvitatjuk a világgal, miképp 
juttassuk kifejezésre női nemünket.

Némely ember azzal a prekoncepcióval kapcsolódik be akár az „egyház-
ról”, akár a „genderről” folyó beszélgetésbe, hogy hitünk és biológiai ne-
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münk „megélésének” létezik egy helyes és egy rossz útja. Mások, köztük én 
is, úgy véljük, hogy nincs jó avagy rossz út, hanem inkább számos út létezik, 
amelyek egyik vagy másik célért többé-kevésbé sikeresen működnek. Ha a 
mostani témám az egyház és a teológia lenne, akkor azt mondanám, hogy 
a különféle utakat úgy lehet meghatározni: módok, amelyek többé-kevésbé 
sikeresen járulnak hozzá a célhoz, hogy „Isten hatóköre” (a province of 
God) testet öltsön. Így aztán ki kellene terjeszteni és meg kellene vitatni 
„Isten hatókörének” belátható értelmét. A biológiai nem témájáról feminista 
nézőpontból azt mondanám: ezek olyan módszerek, amelyek többé-kevésbé 
sikeresen működnek abból a politikai célból, hogy megkérdőjelezzék az arra 
vonatkozó patriarchális elképzeléseket, hogy mit jelent férfi nak és nőnek 
lenni. És olyan módszerek, amelyek többé-kevésbé megfelelően mozdítják 
elő a társadalmi nemek sokszínűségét, bátorítva mindannyiunkat, hogy 
feltérképezzük lehetőségeink teljességét. 

A teológiai diskurzusban jól látható, hogy – az egyházon belüli és a 
külvilág közti határ fenntartása érdekében – a patriarchális hatalom ha-
lálra ítéli a sokszínűséget. Számomra úgy tűnik, a teológiai diskurzus „a 
legkisebb közös nevező” megszállottja: azt az elvárt minimumot igyekszik 
meghatározni, amelyet a keresztényeknek hinni és gyakorolni kell ahhoz, 
hogy jogosultan kereszténynek nevezhessék magukat. Kizárólag a „vonal 
meghúzásának” megszállottsága foglalkoztatja a teológusokat, amelyből 
teológiai redukcionizmus fakad az építő teológia helyett. Erőt és kreativitást 
nyernénk, ha ahelyett, hogy a hit és a gyakorlat minimumáról gondolkod-
nánk, arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy mi „mindaz”, ami hihető és gya-
korolható. Nem így: „a keresztény közösség legalább ez”, hanem inkább: „a 
keresztény közösség mindez”. Hasonlóképpen meg vagyok győződve arról, 
hogy a nőknek javára válna, ha arra fókuszálnánk, hogy miképp mozdít-
suk elő köztünk a társadalmi nemek sokszínűségét és hogyan plántáljunk 
sokszínűséget a kultúránkba, ahelyett, hogy azzal időzünk, mi az, ami 
elkülönít bennünket „a többiektől”, vagyis a férfi aktól.

Ennélfogva a genderpragmatizmus egy formájára teszek javaslatot. Ho-
gyan prezentáljam magamat nőként annak érdekében, hogy a felettünk lévő 
férfi  hatalmat felelősségre vonjam? Hogyan gyakoroljam biológiai nememet 
annak érdekében, hogy hozzájáruljak a nők felszabadulásához mindennemű 
elnyomás alól, amellyel szembesülünk? Amikor a „mi” szót használom itt, 
akkor ezzel nem áll szándékomban feltételezni a köztünk lévő hasonló-
ságokat, amelyek szükségszerűen a férfi ak ellentéteként azonosítanák a 
nőket. A „mi” a megosztott gyakorlaton és a megosztott pragmatizmuson 
alapul. A megosztott gyakorlat által, ahogyan arra már rámutattam, tár-
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sadalmi nemünket női nemünk tényével hozzuk kapcsolatba. A megosztott 
pragmatizmus pedig azt jelenti, hogy a biológiai nemünk gyakorlatát az 
irányítja, hogy ez milyen jól vagy rosszul működik annak érdekében, hogy 
lehetővé tegye számomra, hogy nőként úgy éljek, ahogy akarok, anélkül, 
hogy bárminemű elnyomás veszélyének lennék kitéve amiatt, hogy tetszé-
sem szerint gyakorlom biológiai nememet.

Genderpragmatizmus

A „pragmatizmus” kifejezést két okból használom. Elsősorban azért teszem, 
mert nem az ontológia és az esszencializmus felé mutat, így a gondolko-
dásunkat a cél, munka és funkció irányába fordítja. A genderre vonatkozó 
kérdés nem az, hogy mi az, hanem hogyan működik és funkcionál. Ha a 
genderre esztétikai és gyakorlati kérdésként tekintünk – azaz hogy miképp 
fejezzük ki biológiai nemünket –, akkor nem a kezdeteit és alapját kell ele-
meznünk, hanem azt, hogy hogyan működik és funkcionál, és hogyan hat 
az egyes kontextusokra.

Másodszor azért használom a „pragmatizmus” kifejezést, mert a gen-
derről való gondolkodásomat a „pragmatikus historicizmus” kontextusába 
szeretném helyezni, amelyet olyan teológusok fejtettek ki, mint Delwin 
Brown, Gordon Kaufman és Sallie McFague, majd Sheila Greeve Davaney 
rendszerezte és teoretizálta Pragmatic Historicism című könyvében.  Én 
úgy szeretnék gondolkodni a genderről, ahogyan Davaney gondolkodik a 
teológiáról, komolyan véve az ember történelmi-szociális körülményekbe 
ágyazottságának, partikularitásának és pluralitásának historicista felté-
telezését.

Ebben a tanulmányban megpróbáltam röviden összegezni azt, hogyan 
fejlődött a genderkoncepció az elmúlt három évtizedben egészen addig a 
pontig, amíg teoretikusan olyan bonyolulttá vált, hogy kezdi elveszíteni a 
kapcsolatot az empirikus szinttel, ahol a nők és a férfi ak elnyomó struk-
túrákba bonyolódva élnek. Amellett érveltem, hogy a gender sokfélesége 
kizárja, hogy olyan kategóriaként használjuk, amellyel csoportként avagy 
individuumként lehetne azonosítani bennünket. Ugyanakkor a „gender” 
története ugyanolyan hosszú, mint az emberiség története. A történelem 
során a nők és a férfi ak szexuális lényként fejezték ki magukat, különböző 
stratégiákat használva a fennmaradás és boldogulás érdekében. E történe-
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lem feminista elemzése nemcsak az elnyomást és az alárendeltséget tette 
láthatóvá, hanem azt is, hogy a különféle gendergyakorlatok közül melyik 
vezet eredményre és lehetséges bármilyen adott kontextusban. A gen-
derpragmatizmus terminusaiban való gondolkodás az ilyen elemzéseket 
nemcsak akkor ösztönzi, amikor a visszapillantó tükörbe nézünk, hanem 
a jelenre tekintve is. A fő kérdés az: mely genderstratégiák működnek jól, 
amikor például olyan teológiát akarunk megvalósítani, amely – Rosemary 
Radford Ruether jól ismert kifejezését kölcsönvéve – „a nők teljes ember-
ségét mozdítja elő”.

Ha a gendert nem esszenciális gyakorlatként értelmezzük például a 
keresztény hagyomány úgynevezett szent irataiban – más szavakkal a 
cselekvés, nem pedig a létezés példáiként –, az lehetővé teszi számunkra, 
hogy felfedjük, mit tettek a férfi ak a nőkkel, és a nők hogyan próbálták 
túlélni ezt az alárendelődés vagy az ellenállás útján. De ez azt is lehetővé 
teszi számunkra, hogy biológiai nemünket különféleképpen gyakoroljuk, 
ezáltal másfajta utakat is kipróbálva a szexizmus aláásására, ahol csak 
szembesülünk vele. A genderpragmatizmus a mi kezünkbe adja az irányí-
tást. A gender nem sorsszerű. Bizonyos mértékig lehetőségünk van arra, 
hogy megválasszuk biológiai nemünk kifejezését. És a bizonyosság kedvéért 
ismételten hangsúlyozom: nem úgy beszélek a genderről, mint a biológiai 
nem eredményéről, hanem a mint annak módjáról, ahogyan kifejezem és 
gyakorlom biológiai nememet.

Valószínűleg nem mindig fogunk egyetérteni abban, hogy egy adott 
helyzetben mi a legjobb módja annak, hogy a biológiai nemen alapuló 
elnyomás minden formáját megszüntessük. A legjobban működő gender 
nem olyasvalami, amit egyszer s mindenkorra létre lehet hozni. Az, hogy 
mi működik, mindig attól függ, hogy mivel szembesülünk az adott helyzet-
ben. A genderben nincs univerzális esszencia, azaz pontosan emiatt van 
szükségünk feminista elemzésekre és folyamatos párbeszédre arról, hogy 
mit valósít meg a gender. Feminista elemzések segítségével feltárhatjuk 
és azonosíthatjuk azt a genderesztétikát, amely olyan hatalmi kapcsolat-
ba zárja a nőket és a férfi akat, amelyben a férfi ak uralkodnak a nőkön. 
Az ilyen elemzéseknek kritikát kell gyakorolniuk az olyan férfi  gender-
gyakorlat vagy férfi esztétika fölött, amely az erőszakot és a dominanciát 
testesíti meg. De arra is szükség van, hogy tudatosítsuk a nőkben: némely 
női gendergyakorlat nem működik jól mint a férfi  dominanciával szembeni 
ellenállás eszköze. És valószínűleg fájdalmasan tudatosul bennünk, hogy 
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milyen nagy mértékben válik a női genderesztétika elég gyakran reaktívvá 
a függetlenség és az önirányítás helyett.

A feminista politika lényegi kérdése, hogy miként változtassuk meg 
valamennyi szexista gendergyakorlatot. Épp ezért van szükség olyan gen-
derelméletekre, amelyek támogatják a köztünk meglévő sokszínűséget, és 
amelyek nem úgy tekintenek a genderre, mint amit a biológiai nem vagy 
kizárólag a diskurzus határoz meg. Míg az előbbi fi gyelmen kívül hagyja 
a sokféleséget, az utóbbi nem vesz tudomást az emberi ágenciáról (haté-
kony cselekvésre való képesség). A gender a pragmatizmus által irányított 
gyakorlatként elkerüli a determinizmus csapdáját, lehetővé teszi a nőknek 
és a férfi aknak, hogy biológiai nemüket különböző módokon fejezzék ki, és 
egyidejűleg mindannyiunkat felelőssé tesz saját életünkért.

Fordította: Szent-Iványi Ilona – Móricz Nikolett
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Mi hiányzik a nyilvános 
párbeszédből?

A diszkurzusetika és a feminizmus kapcsolata*

K E (1984)

2003–2010 közö  az Evangélikus Hi udományi Egyetem teológus-lelkész szakos 
hallgatója, 2010-ben szerze  teológus-lelkész diplomát. 2010–2013 közö  a Kolozs-
vári Evangélikus-Lutheránus Gyülekezetben végze  lelkészi szolgálatot, 2013-ban 
ava ák lelkésszé, 2013 szeptemberétől az EHE Doktori Iskolájának hallgatója. 2015 
februárjától az Egyházak Világtanácsának Ökumenikus Oktatásért Felelős Bizo -
ságának tagja.
Kutatási területei: morális döntéshozatal; morálkritika; felelősségetika; diszkurzus-
etika és gender kapcsolata.

I. A nyilvános párbeszéd hiányosságai

A sokasodó krízishelyzetek egyre több embert szólítanak tárgyalóasztalhoz. 
A társadalom összetétele egyre sokszínűbb, és ennek megfelelően egyre 
különbözőbb igények és érdekek merülnek fel a különböző társadalmi sze-
replők részéről. A nagy döntések gazdasági és politikai szereplők asztalainál 
születnek meg. Ezek a döntések meghatározzák a társadalom jólétét, de 
felelősek a békés együttélésért és a fejlődésért is. Kik azok, akik aktívan 
részt vállalhatnak a döntéshozatalban? Kik azok, akik a nyilvános térben 
a köz érdekeit befolyásoló legnagyobb horderejű kérdéseket képviselhetik 
és megvitathatják?

A Német Szövetségi Köztársaságban történelmi pillanatként dokumen-
tálták a 2015. március 6-án elfogadott 30 százalékos női kvótára vonatkozó 
törvényt. A törvény többek közt azt is előírja, hogy 2016-tól a tőzsdén jegyzett 
nagy részvénytársaságoknál a felügyelőbizottságban a felszabaduló helye-

 * Az előadás az ESWTR (Teológusnők Európai Társasága) Freundschaft mit dem/der An-
deren. Religionen – Beziehungen – Einstellungen (Barátságban a Másikkal. Vallások – Kap-
csolatok   – Álláspontok) címen a lengyelországi Gnieznóban . augusztus – . között 
megrendezett kelet- és közép-európai regionális konferenciáján hangzott el.
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ket kötelező nőkkel betölteni, amíg el nem érik a 30 százalékos arányt. Ez a 
szabály összesen 108 nagyvállalatra vonatkozik. További 3500 cég számára 
egyéni kvóta meghatározását írták elő. A nők nemcsak a munkában, hanem 
a döntésben is részt vehetnek, részt kell vegyenek. Ám a női hang szüksé-
gessége nem korlátozódik csupán a gazdaságra. A közszféra más területein 
is indokolt a női minőség képviselete. Emma Watson, a Harry Potter-fi l-
mek által híressé vált fi atal színésznő az ENSZ-ben 2014 szeptemberében 
nyilvános beszédben szólt a nemi egyenlőségért. A „legstílusosabb brit nő” 
díjjal kitüntetett, Oxfordban végzett brit színésznő feministának vallotta 
magát.  Ez a kijelentése nagy port kavart. Pedig csupán arról beszélt, hogy 
az egyenjogúság képviselete mindannyiunk feladata, férfi aké és nőké egy-
aránt. Úgy tűnik, napjainkban nem egyértelmű és természetes a női szem-
pontok képviselete. Nem egyértelmű a kompetens és mégis más jellegű női 
perspektíva fi gyelembevétele. Törvénybe kell iktatni a 30 százalékos kvótát, 
mert nem magától értetődő. Napjaink egyik szépségideálja szólal fel, és nem 
egyértelmű, hogy nincs semmi rendkívüli, megütközést keltő a mondataiban. 
Ez kérdések sorához vezethet: Mégis hogyan lehetnek a nők is a nyilvános 
párbeszéd és döntéshozatal résztvevői? Hogyan alapozhatják meg partici-
pációjukat mindenki által belátható módon? Nem egy csatához keresünk itt 
jelszavakat, hanem a közös jövő közösen végigjárható procedurális és kreatív 
megteremtéséhez szeretnénk megtalálni az elméleti alapokat.

2007-ben a jezsuita rend által fenntartott Müncheni Filozófi ai Főisko-
lán zajlott beszélgetés után láttak napvilágot Jürgen Habermasnak azok 
a gondolatai, amelyek szerint a posztszekuláris társadalomban hiányzik 
valami a nyilvános diszkurzusból.  Habermas véleménye szerint a vallásos, 
transzcendenciára utaló elem hiányzik. Ezért azt javasolja, hogy a vallásos 
érvelést bele lehessen és bele kelljen foglalni a „nyilvános kommunikáció 
áramlatába”, mivel „az értelem- és identitásteremtésben” erős és változ-
tathatatlan forrásnak bizonyul.

Elain Graham, a Chesteri Egyetem teológusa szerint viszont nem csak a 
vallásos érvelés hiányzik a posztszekuláris kor nyilvános teréből. Meglátása 
szerint a gendertematika kulcsfontosságú jelentőségéről is megfeledkezik a 
nyilvános párbeszéd.  Szerinte a nők életében szervesen összekapcsolódik 
a hit és az érvelés, a magánszféra és a nyilvánosság területe, még akkor 
is, ha voltak feministák, akik ezt a kettősséget fi gyelmen kívül hagyták.

 1 R  , – . o.
 2 H  .
 3 G  , . o.
 4 Uo. . o.
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Graham felismeri, hogy a posztszekuláris korban zajló eszmecsere egy-
ben meghívás is a részvételre. Most van itt az ideje annak, hogy a vallás, 
a kultúra és a nemek kapcsolatát a maga komplexitásában megér  tsük, és 
most lehet a nemi minőségek hierarchizálását meghaladva a privát és a 
nyilvános, a szent és a profán egységét újragondolni. A habermasi diszkur-
zuselmélet pedig éppen az, ami párbeszédre hív. A chesteri professzorhoz 
hasonlóan többen felismerték azt, hogy a diszkurzusetika a feminizmus 
javára van. A diszkurzuselméletnek ugyanis alappillérei közé tartozik az 
a gondolat, hogy a társadalmi rend csak akkor legitim, ha maguk az érin-
tettek lehetnek annak alkotói is. Ennek értelmében Habermas elmélete 
normatív alapot ad a feminista mozgalomnak, amelynek célja, hogy a nőket 
bevonja a nyilvános párbeszédbe.  Bár a kanti hagyományhoz csatlakozó 
elmélet formális jellegű, nem zárja ki, sőt inkább kéri, hogy a diszkurzus 
résztvevői maguk töltsék meg őket érintő tartalommal a szabályok alapján 
felállított párbeszédet.

Seyla Benhabib, a Yale Egyetem politikaelmélet- és fi lozófi aprofesszora is 
a diszkurzuselméletet tartja a legalkalmasabbnak a jelen kor problémafel-
vetéseinek megoldására, és ennek alapján a nyilvánosság három különböző 
modelljét vizsgálja.

A Hannah Arendt, valamint a liberalizmus által ajánlott modell szerinte 
ebben a helyzetben alkalmatlan. A habermasi modell viszont összeegyeztet-
hető a posztszekuláris társadalom általános fejlődésével és az új szociális 
mozgalmakkal, valamint a nőmozgalmakkal is. Ez a modell radikálisan 
folyamatjellegű, és kiválóan alkalmas eszközzé tehető a diszkurzus mögött 
meghúzódó hatalmi szándékok leleplezésére.

Jürgen Habermas, a frankfurti iskola szociológusa és fi lozófusa a múlt szá-
zad második felében arra a kérdésre kereste a választ, hogy a modern korban 
milyen diszkurzus segítheti elő a közös döntéshozatalt és normaalkotást. 
A pluralista társadalomban nagy értéket képvisel az általa megfogalmazott 
diszkurzuselmélet, hiszen az egyenjogúság gondolatát követve alapozza meg 
az egyéni érdekképviselet kereteit. A kognitív etikai hagyományban gyöke-
rező elmélet minden érintett fél számára teret biztosít a megnyilatkozásra, 
és csak azt a normát fogadja el érvényesnek, amelyet a diszkurzus során, az 
érvek elhangzása után az összes érintett résztvevő egyetértésben fogalmaz 
meg. Elméletét az inkluzivitásra való felszólítás jellemzi.

Egyes feminista teoretikusok megkérdőjelezik Habermas elméletének 

 5 B  , . o.
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tökéletességét, mert elméletében nem érinti a gendertematikát, és elmu-
lasztja azoknak a hatalmi rendszereknek a leírását, amelyek a nemek közötti 
különbségeket hierarchizálják, és ezáltal az „életvilág kolonializálódásá-
hoz” vezetnek.  Újra és újra felmerülő kritika az is, hogy a nyilvános tér és 
a magánszféra szétszakítottságát nem oldja fel, hanem tovább erősíti azt a 
kizárólagosan férfi aknak tulajdonított erények, a racionalizmuson alapuló 
diszkurzus kiemelésével. Emellett további dilemma, hogy míg a feminizmus a 
partikuláris identitás és az alternatív értékek megőrzéséről szól, a konszen-
zus érdekében viszont a diszkurzus az általánosítható érdekekre koncentrál.

A frankfurti iskola fi lozófusa az 1992-ben megjelent művében (Faktizität 
und Geltung) válaszol a felvetett problémákra. A különbségek dilemmá-
jának terhét maga is felismeri, és hangsúlyozza, hogy csak az érintettek 
döntéshozatalban való részvétele segíthet a dilemma feloldásában. Belátja, 
hogy a nyilvános és a magántér közötti szétszakítottság nem szerencsés, 
és a továbbiakban a diszkurzusról mint e két szféra közötti közvetítő esz-
közről beszél. Az egyéni autonómia szükségességét is elismeri, de azzal a 
feltétellel, hogy az autonómia ne legyen akadály az állampolgári szerepek 
betöltésében.

Mindezeket az érveket fi gyelembe véve fontosnak tartom a továbbiakban 
a diszkurzusetika elméleti megalapozásának és fontos tételeinek ismerte-
tését. Elsőként a normák érvényességének feltételeit tárgyalja Habermas, 
míg eljut az egyetemesítés elvéhez, amely minden érvényes diszkurzus 
feltételét képezi. Ennek értelmében az „ideális szerepátvétel” teszi lehe-
tővé, hogy minden fél egyenlő részvételét követően közös egyetértéssel új 
normát fogalmazzanak meg az érintettek. A diszkurzuselmélet nem foglal-
kozik a társadalmi igazságtalanságok leírásával, de elméleti alapot nyújt 
a nyilvánosság terében zajló mindenkori értelmes érvelő részvételhez és 
egyetértésen alapuló normaalkotáshoz.

II. A diszkurzusetika alapjai: a normák érvényességének 
kérdése, a szerepcsere és az egyetemesítés elve

A kommunikatív cselekvés elméletét és a diszkurzusetika megfogalmazását 
hosszú kutatói munka előzte meg. Karl-Otto Apel, ugyancsak a frankfurti 
iskola fi lozófusa fogalmazta meg először azt a diszkurzuselvet, amelyet Jür-

 7 F  , . o.
 8 Y  , . o.
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gen Habermas továbbfejlesztett. Koncepciójuk alapjait a 1970–80-as évek-
ben dolgozták ki. Elméletük a kanti erkölcsfi lozófi a hagyományához kap-
csolódik: kognitív, formális és univerzális etika. Apel az általa kidolgozott 
etikában fontosnak tartotta az etikai princípiumok érvényességének végső 
megalapozottságát. Habermas eltekintett az etika ilyen jellegű transzcen-
dentális alapjától, és kidolgozta az igények kölcsönös elismerésének mód-
szerét.  A nyelvészetileg és morálfi lozófi ailag megalapozott elmélet nagy 
sikernek örvendett a 20. századi Nyugat-Európában. Természetesen kritikai 
észrevételek is napvilágot láttak. Habermas a különböző kritikák, köztük 
a feminista kritika és a humángenetikai kutatások eredményei nyomán 
átdolgozta elméletét. Az általa kidolgozott formális modellen azonban nem 
történt lényegi változás, így ma is hasznos ennek a modellnek az ismerete. 
Az előkészítő kutatásoknak is vannak olyan pontjai, amelyek segíthetik a 
nyilvános térben zajló diszkurzusok folyamatát.

a) Elméletének egyik alapvető kiindulópontja a normák érvényességének 
megkérdőjelezése. A normák érvényességét az őket legitimáló világkép, 
ideológia vagy társadalmi elismertségük, szociális hatályuk alapozza meg, 
de mindezek Habermas szerint csak látszólag támasztják alá a normákat. 
Szerinte az ideológia legitimitásába vetett hit gátolja az akaratkialakító 
kommunikációt, akadályozza az összes nyelven kívüli megnyilatkozás nyelvi 
közegbe való átemelését, és így nem tud eleget tenni egy-egy norma diszkur-
zív megalapozási igényének. Nyelvészeti úton bizonyítja, hogy a normatív 
mondatok elszakadnak a valóságtól, az alapjukul szolgáló tényektől, és ezért 
kétségessé válik hatékonyságuk egy-egy kommunikatív folyamatban. Ezzel 
az állításával Habermas megkérdőjelez minden normatív rendszert, amely 
társadalmi, közösségi vagy akár egyházi döntések meghozatalának alapjául 
szolgál. A feminista valóságértelmezésnek is alapvető alkotóeleme, hogy 
megkérdőjelezi a patriarchális vagy a kizárólagosan racionális, férfi aknak 
tulajdonított erényeket előnyben részesítő világképet és társadalmi struk-
túrát. Így közös cél annak az útnak a felkutatása, amely érvényes, mindenki 
által elfogadható normákhoz vezet. Közös nevezőre hozhatóak még akkor 
is, ha a feminizmus egyedi célkitűzése a női szempontok érvényesítése és 
azok általános elfogadtatása.

b) A normák érvényességének megalapozását kutató Habermas több 
alkalmasnak tűnő szempontot is végiggondolt. Szinte magától értetődő 
megoldás, és napjainkban számtalan helyen gyakorolt út az igazság kon-
szenzuselmélete, amely alapján egy-egy cselekvési elv, törvény, norma 
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érvényes és igaz, helyénvaló, ha kompetens megítélők egyetértése útján 
születik. Legkézenfekvőbb példaként itt azok a politikai döntéshozók szol-
gálnak, akiket egy közösség mint kompetens személyeket hatalmaz fel 
cselekvési elvek meghatározására és alkalmazására. 

A frankfurti fi lozófus, amikor a kompetencia kérdésével foglalkozik, 
több hasznos szempontot gyűjt össze. Kompetens megítélő valaki, aki képes 
elvégezni a megfelelő felülvizsgálatot, valamint megfelelő szakértelem-
mel rendelkezik, de leginkább az, aki az észszerűség kritériumai alapján 
dönt. Észszerű az, aki képes megfi gyelni, kérdezni, aki ura érzékeinek és 
beszámítható állapotban van a cselekvések folyamán. Fontos tulajdonsága 
továbbá, hogy nyelvi közösségének nyilvános világában él, és képes lát-
szat és lét között különbséget tenni. Habermas Wilhelm Kamlah és Paul 
Lorenzen gondolatmenetét idézve kifejti, hogy észszerű az, „aki nyitott a 
társalgó fél és a megbeszélt dolgok irányában, továbbá aki, ha beszél, nem 
pusztán emócióktól vagy tradícióktól vezetteti magát”.  A kompetenciához 
hozzátartozik még, hogy a beszélő megnyilatkozásai őszinték legyenek, ami 
azt jelenti, hogy „a beszélő elfogadja azt a kötelezettséget, hogy kezeskedik 
azon következményekért, amelyeket beszédaktusai komolysági feltételeivel 
vállalt magára”.

Mindeme szempontokra fontos fi gyelni, ha a nyilvános térben zajló pár-
beszéd hatékony és elfogadott szereplői szeretnénk lenni. A női érvelés 
sem mellőzheti e kritériumok fi gyelembevételét. Ám bármennyire is fontos 
szempont a kompetencia, még mindig nem elegendő alap egy-egy cselekvési 
norma megalapozásához. Bármennyire tudatos és diff erenciált legyen is 
az adott érvelés, egy-egy döntéshozó kijelentése egy szempontnak nem tud 
eleget tenni: Ludwig Wittgenstein fi lozófus kimutatta, hogy külső megfi -
gyelés útján nem lehet eldönteni egy cselekvés helyességét,  azaz részt kell 
vennünk a reciprok cselekvés összefüggéseiben. A szabályok érvényessége 
pedig személyközi. A cselekvésen belül szerepátvétel szükséges az össze-
függések megértéséhez, és mivel a megfi gyelő tökéletes kompetenciája 
ellenére sem képviselhet módszertani fölényt a megfi gyelttel szemben, 
ezért a szabályszerűség megállapítása csakis a két érintett szubjektum 
közötti konszenzustól függ. Nem elég, ha több kompetens személy állapítja 
meg a konszenzust. A lényeg az, hogy az érintettek és az ő helyzetükbe be-
lehelyezkedő megítélők közös diszkurzusa tud csak elfogadható cselekvési 
normát megfogalmazni.
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Ez utóbbi kitétel minden általánostól eltérő szempontot képviselő csoport, 
így a női szempontok fi gyelembevételét hangsúlyozók számára is fontos. 
A döntéshozók kompetenciájához egy olyan diszkurzív folyamatnak kell 
társulnia, ahol az érintettek helyzetével azonosulni tudnak a döntéshozók, 
és ahol az érintettek maguk is részt vehetnek a döntéshozásban.

A fentiekhez kapcsolódóan Seyla Benhabib egyfelől meg akarja szabadí-
tani a habermasi elméletet a racionalizmushoz, felvilágosodáshoz kötődő 
örökségének vadhajtásaitól, és rendkívül fontosnak tartja „a különböző-
ségekről való tudás és az ezekkel szembeni érzékenység kialakítását”.  
Mindezen felül újra szeretné fogalmazni a morálelmélet tárgyát a nemek 
szempontja alapján. Ám nem abban az értelemben, hogy egy-egy nemi sze-
rephez kizárólagosan hozzárendelne bizonyos morális követelményeket – és 
ezáltal relativizálná őket –, mintha egyesek csak a nők vagy csak a férfi ak 
számára lennének relevánsak. Sokkal inkább a nemi identitás és a közös-
ségek összefüggéseivel szembeni érzékenységet szeretné jobban bevonni a 
morális érvelések folyamatába. A Habermas által megfogalmazott szerep-
csere segítheti ennek az érzékenységnek a kialakulását. Ha a döntéshozók 
törekszenek arra, hogy egymás szituációit és szükségleteit empatikusan 
megértsék, akkor egy idő után kialakul egy olyan észlelési sík, amely képes 
felismerni a különbözőségeket és az azokban rejlő lehetőségeket.

c) Most már csak egy lépés választ el bennünket a diszkurzus szabálya-
inak megfogalmazásától. A diszkurzus modelljének ugyanis szüksége van 
egy alapelvre, egy előfeltételre, amelynek általános akaratot kell kifejeznie 
és általánosíthatónak kell lennie. Ezt a két szempontot Habermas azzal a 
követeléssel egészíti ki, hogy az elvnek arra kell kényszerítenie a diszkurzus 
minden résztvevőjét, hogy a többi résztvevő nézőpontjába helyezkedjen: 
„Az egyetemesítés alapelvének tehát – a George Herbert Mead által ideal 
role-taking-ként [ideális szerepátvétel], illetve universal discourse-ként 
[egyetemes diszkurzus] leírt – univerzális szerepcserét kell kikénysze-
rítenie.”  Ezek alapján Habermas így fogalmazza meg az egyetemesítés 
elvét: „Minden érvényes normának ki kell elégítenie a következő feltételt: 
a résztvevő minden egyes személy érdekeinek fi gyelembevételével kény-
szermentesen fogadja el e norma általános követéséből származó belátható 
következményeket és mellékhatásokat.”

A diszkurzus, valamint a kommunikatív etika fenti alapja több feminista 
gondolkodó számára meghatározó. Iris Marion Young chicagói politológus 
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például az igazságosság újraértelmezéséhez használja fel Habermas gon-
dolatait. Az igazságosság szerinte már kevésbé a javak helyes elosztásához 
fűződik, sokkal inkább a felszabadító és döntéshozó folyamatokban való 
részvétel lehetőségéhez kötődik. Egy norma szerinte csak akkor igaz, ha az 
érintetteknek volt lehetőségük hatékonyan és kényszermentesen részt venni 
a megfogalmazás folyamatában, és az eredménnyel, annak következményei-
vel egyetértenek. Szerinte csak azt a folyamatot lehet igazságosnak nevezni, 
ahol mindenki kifejezheti szükségleteit, és azokat fi gyelembe is veszik.

III. A diszkurzus szabályai

Habermas szerint a diszkurzus kognitív és interszubjektív folyamat. Az 
erkölcsi indoklásoknak nem a hatalmi egyensúly fenntartása érdekében, 
hanem a morális belátások kialakítása céljával kell valóságos érvelések 
formájában végbemenniük. Nem az érvelések összehangolása és a kompro-
misszumra jutás a habermasi diszkurzus célja, sokkal inkább a résztvevők 
közös érdekeinek tisztázása. A belátás kimunkálása sokkal eredményesebb 
alapot jelenthet egy közös cselekvés elején, mint egy kikényszerített komp-
romisszum. A remélt cél itt nem a kiegyezés, hanem egymás megértése. 
Emellett Habermas tekintettel van arra a valóságos tényezőre is, hogy a 
történelmi körülmények mindig változóak. Ezért azt javasolja, hogy mindig 
kerüljön sor a megfelelő előfeltételek újratárgyalására. Így az általa bemu-
tatott előfeltételek vagy szabályok szándékosan nem a végső megalapozás 
igényével lépnek fel.

Továbbá Habermas – az arisztotelészi kánonnak megfelelően – három 
síkon mutatja be a diszkurzív érvelés szabályait. Az első a logikai-szeman-
tikai sík, amely nem rendelkezik etikai tartalommal, az érvek megalkotá-
sának pedig a minimális logika és a nyelvészet szabályait kell követniük. 
A gondolatmenet egyik példáját kiemelve: „Egyetlen beszélő sem mondhat 
ellent önmagának. [...] A beszélők nem használhatják ugyanazt a kife-
jezést eltérő jelentéssel.”  A második sík a dialektikus eljárás, amely az 
interakció pragmatikai előfeltételeit fogalmazza meg, vagyis a kölcsönös 
megértésre irányuló cselekvés mindenkire érvényes előfeltételeit. Etikai 
tartalommal is bíró feltétel itt például a résztvevők számonkérhetőségének 
és őszinteségének kölcsönös elismerése, továbbá ide tartoznak a témák 
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és hozzászólások stb. rendjével kapcsolatos általános kompetencia- és 
relevanciaszabályok. A John Langshaw Alexy-féle szabálykatalógus példái 
szerint: „Minden beszélő csak olyat állíthat, amiben ő maga is hisz. Aki 
megtámad egy, nem a vita tárgyát képező kijelentést vagy normát, annak 
ezt külön meg kell indokolnia.”

A diszkurzusetika szempontjából a harmadik, a retorikai folyamat síkja 
az igazán izgalmas, mert ez konkrétan az érvelő társalgás előfeltételeit 
fogalmazza meg. Ezen a síkon előfeltétel az ideális beszédhelyzet, amely az 
általános szimmetriafeltételek, azaz a külső vagy belső kényszerek kizárását 
– a jobbik érv kényszermentes kényszerének kivételével – állapítja meg. Az 
itt előfeltételezett társalgásnak domináns jellemvonása az együttműködé-
sen alapuló igazságkeresés. Itt írja le Habermas a diszkurzus szabályait:

„1. Minden beszédre és cselekvésre képes szubjektum részt vehet disz-
kurzusokban.

2. a) Mindenki problematizálhat minden állítást.
b) A diszkurzusba mindenki bevezethet minden állítást.
c) Beállítódását, kíváncsiságait vagy szükségleteit mindenki kinyilvá-

níthatja.
3. A diszkurzuson belül vagy azon kívül uralkodó kényszer által egyetlen 

beszélő sem korlátozható abban, hogy éljen az (1) és (2) által megszabott 
jogaival.”

E szabályok mellett Habermas végül megfogalmazza a diszkurzusetika 
alapelvét is: „Csak azok a normák tarthatnak igényt érvényességre, amelyek 
minden érintettből, mint egy gyakorlati diszkurzus résztvevőiből, helyeslést 
váltanak (vagy válthatnának) ki.”  Habermas hangsúlyozottan fi gyelmeztet 
arra, hogy ez a szabály nem erkölcsi elv, nem lép fel a tévedhetetlenség 
igényével, sokkal inkább célállításként kíván segítséget nyújtani a normák 
érvényességének megvitatásához.

IV. A diszkurzuselmélet feminista továbbgondolása

A habermasi formális, kognitív és univerzalitásra törekvő elmélet törek-
vései nem egyeznek meg tökéletesen a feminizmus elképzeléseivel. Mégis 
vannak olyan közös pontok, amelyek kiindulópontként szolgáltak az elmúlt 
években több feminista kutató számára a női szempontok diszkurzusokban 
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történő megkeresésében és megfogalmazásában. A továbbiakban a teljes-
ség igénye nélkül a közös pontok mellett a feminista szemszögből érkező 
kiegészítéseket ismertetem.

a) A normák érvényességének a megkérdőjelezése lehetőséget ad a hatal-
mi rendszerek újraértelmezésére. A feminizmus képviselői elmarasztalják 
Habermas elméletét amiatt, hogy nem írja le a patriarchális rendszerekben 
működő korlátozó mechanizmusokat.  A Faktizität und Geltung című mun-
kájában sem szentel ennek a szempontnak több teret a frankfurti fi lozófus. 
Egyedül a nyilvános térben való részvétel feladatát jelöli ki a társadalom 
női tagjai számára.

A női mozgalomnak nem célja minden egyetemes princípium megkérdő-
je lezése, de érdeke az olyan hatalmi mechanizmusok leírása, amelyek kor-
látozzák a társadalom nyilvános terében az egyenlő részvételt.

b) Habermas elmélete egy uralommentes diszkurzust fogalmaz meg, 
amely nem közvetít tartalmi iránymutatást, értékeket, hanem egy eljárás-
módot ad meg. Olyan gyakorlati kérdéseket tárgyal, amelyeket racionálisan 
be lehet mutatni a konszenzus reményében. A fi lozófus korai elképzelése 
szerint a gyakorlati diszkurzusokat megnehezíti a moralitás szokáser-
kölcsbe való beágyazottsága, a különböző erkölcsök és az a tény, hogy a 
történelem hatalma érvényesül az ész transzcendáló igényével szemben. 
Habermas szerint a cél az, hogy a kontingens tartalmakat „úgy dolgozzák 
fel a diskurzusok, hogy a partikuláris értékszempontok végül mint nem 
konszenzusképesek kihullanak a rostán”.

Ezen a ponton több kritika is érte az elméletet. Az elmélet erőssége az 
inkluzivista, mindenkire kiterjedő érdekképviselet megfogalmazása. A cél 
viszont egy olyan egyetértésben elfogadott cselekvési norma, amely univerzá-
lis érvényű, és túlnő a partikuláris szempontokon. Jogos Young félelme azzal 
kapcsolatban, hogy az egységes cselekvési elv, egy kompromisszum kiszorít 
különböző szempontokat, azokat a hangokat és perspektívákat, amelyek kevés-
bé állnak közel a domináns ideológiához.  A különböző perspektívák egyazon 
valóság részei, így kérdés, hogyan lehet a különbözőségek dilemmáját feloldani.

A partikuláris érdekekkel kapcsolatos gondolatait Habermas újrafogal-
mazta 1992-ben a Faktizität und Geltung című művében. A diff erenciák 
dilemmájának külön részt szentelt.  Vélekedése szerint a különbözőségek 
csak addig akadályozzák a diszkurzus folyamatát, ameddig kívül maradnak 
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a tárgyalás terén. Amint részt vesznek az eltérő szempontok a kommuni-
katív döntési folyamatokban, lehetőségük nyílik az értékeik megfogalma-
zására és képviseletére, ezáltal pedig csökken a különbözőség idegensége.

Ám feminista kutatók rámutattak arra, hogy a diff erenciák dilemmáját 
mégsem lehet egyszerűen feloldani diszkurzív, kognitív folyamatokkal. 
A különbségeket csak nagyon nehezen lehet egyetlen közös norma kereteibe 
illeszteni. Benhabib szerint a cél nem lehet annak közös eldöntése, hogy 
mi az, ami morálisan közösen elfogadható és mi az, ami nem. „A hangsúly 
kevésbé a racionális egyetértésen van, mint inkább olyan normatív gyakor-
lat megalapozásán és morális kapcsolatok elérésén, amelyek keretei között 
a jól átgondolt egyetértés mint életforma tud tovább fejlődni.”  Mindezek 
tükrében nem a közös univerzális morális elv megtalálása a cél, hanem a 
közös együttélés alapjainak megteremtése. Az így megalapozott életforma, 
a közös életút pedig lehetőséget ad a különbözőségek békés együttélésére 
és kölcsönös kommunikációjukra.

Nancy Fraser amerikai politológus a diszkurzusban megfogalmazott 
különböző igények felől közelíti meg a diff erenciák dilemmájának kérdését. 
Dilemmakként teszi fel a kérdést: ha a diszkurzus szabályai lehetővé teszik 
minden igény és szükséglet kommunikálását a döntéshozás folyamatában, 
vajon fi gyelembe lehet-e venni minden partikuláris igényt, avagy Habermas 
korai elképzelése nyomán hagyni kell „kihullani őket a rostán”? Továbbá: 
hogyan lehet különbséget tenni különböző, akár ellentétes igények között? 
Melyik az, amelyik megmaradhat, és melyik az, amelyet végső soron nem 
lehet fi gyelembe venni?

Végül arra a konklúzióra jut, hogy nem lehet csupán objektíven, a külső 
megfi gyelő szempontjából vagy az egyediség különlegességével igazolni 
egy-egy igényt. Ezen túlmenően Fraser két szempontot ad a helyes különb-
ségtételhez:  az igények értékelésének folyamat jellegű megfontolásnak 
kell lennie, amely azokat a szociális összefüggéseket vizsgálja, amelyben 
az igények jelentkeznek. Végül azok az igények bizonyulnak elfogadható-
nak, amelyek kommunikálhatóak, és képesek részt venni demokratikus, 
az egyenlőséget fi gyelemmel tartó, fair eljárásokban. A megfontolás fo-
lyamata mellett a második szempont a következmények vizsgálata. Össze 
kell hasonlítani az igényeket, és azok bizonyulnak erősebbnek, amelyek a 
különböző csoportokat nem részesítik hátrányos megkülönböztetésben, 
tehát következményeiket tekintve hosszú távon is vállalhatóak.

 26 B  , . o. Ford. Kalit Eszter.
 27 F  , – . o.
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Mindezek alapján levonható a következtetés, hogy a különböző igények 
dilemmájából a békés közös együttélés szempontja vezethetne ki. Emel-
lett a különbségeket újra és újra verbalizálni kell, és be kell vonni őket a 
kommunikatív döntési folyamatokba. A diszkurzus célja pedig nem egy 
statikus univerzális norma, hanem egy olyan konszenzus, amely lehetővé 
teszi a különbségek egymás melletti békés, dinamikus és kommunikatív 
együttélését.

c) A habermasi elmélet önmagát a kognitív elméletek közé sorolja, így 
a frankfurti fi lozófus által leírt diszkurzus kifejezetten a racionális érve-
lésre épít. Kérdésként merül fel azonban, hogy vajon minden döntéshoza-
tal csupán racionális érvelések ütköztetése mentén zajlik-e. Kétségtelen, 
hogy a mindenki által belátható logikai lépések nélkülözhetetlenek egy 
közös kommunikatív folyamat működéséhez. Mégis érvényes az is, hogy 
egy tárgyalási folyamatban számtalan más retorikai eszköz is hatékonyan 
alkalmazható. A szerepátvételt, az empatikus megértést kifejezetten segíti 
a narratív argumentáció. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a narratív érvelés során 
az érintett fél a diszkurzusba bevont igényt környezetének összefüggésében 
és a megértéséhez szükséges részletek megfogalmazásával tolmácsolja a 
tárgyalófeleknek. Ehhez kapcsolódóan Maria Pia Lara mexikói politikafi -
lozófus Moral Textures, Feminist Narratives in the Public Sphere  című 
művében mutat rá a nyilvános térben ható női autobiográfi ák, életrajzok 
és fi kciók jelentőségére. Továbbá Young is utal arra, hogy a metaforikus, 
játékos beszédnek és a testbeszédnek is felbecsülhetetlen kommunikatív 
hatása van ezekben a folyamatokban.

A Habermas elméletével foglalkozó női kutatók felhívták a fi gyelmet a 
csupán racionális érvekkel dolgozó döntéshozatal mellett az érvelés szám-
talan más eszközére is. Ezen eszközök használata a gyakorlati diszkurzu-
sokban pozitívan befolyásolja a különböző vagy éppen ellentétes igények 
közötti kommunikációt.

d) A diszkurzusetikát több oldalról is az a kritika érte, hogy formális 
mo dellje az életvilág valósága fölött lebeg. Nem ad konkrét útmutatást, és 
ezért eredménytelen a konkrét problémák megoldásában. Bár az idők során 
Habermas egyre több tartalmi szemponttal bővítette elméletét, kitartott 
annak formális jellege mellett. A diszkurzusetika Habermas szerint annyi-
ban látszat jellegű, hogy csupán formális eljárást ajánl, és nem ad tartalmi 
orientációt. Az életvilág konfl iktusainak területén viszont „a diszkurzus ép-

 28 L  .
 29 Y  , . o.
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penséggel rászorul arra, hogy »beletáplálják« a kontingens tartalmakat”.  
Etikájának tehát nem értékpreferenciákkal, hanem a cselekvési normák 
érvényességével van dolga. Ezáltal lehetővé teszi a hétköznapokban meg-
élt konfl iktusok kommunikatív feldolgozását és a cselekvést meghatározó 
normák egyetértésben történő megfogalmazását.

Ennek értelmében a habermasi elmélet önmagában nem megoldás. 
A modell csak az aktív részvétel, használat során vezethet megoldáshoz. 
A feminista gondolkodók közül is sokan felismerték, hogy a diszkurzusetika 
férfi aknak tulajdonított erényekkel dolgozó mechanizmusa ellenére is meg-
nyitja a nyilvános teret a női, valamint más alternatív nyilvánosság, igény 
számára. A mindenkori hatalmi manipuláció leleplezése vagy a mindenkori 
társadalmi élet aktív alakítása pedig csakis az érintettek felelős részvétele 
által lehetséges, ugyanis „csak az érintettek tudják a megélt egyenlőséget 
és egyenlőtlenséget relevánsan bemutatni”.

V. Meghívás a részvételre

A diszkurzuselmélet mind pozitív, mind pedig negatív megfogalmazásában 
is hasznosnak bizonyulhat. Pozitív megfogalmazásban ez az elmélet meg-
mutatja a lehetőséget valamire. Negatív megfogalmazása kritikai funkciót 
tölt be: azaz arra kérdez rá, hogy milyen hibák történnek a nyilvános pár-
beszédben; milyen hiányok ismerhetők fel.

Megállapítható továbbá, hogy a nyilvános szférából hiányzik a vallásos 
érvelés, a női minőség, a magánszféra kérdéseinek komolyanvétele, amint 
hiányoznak a diszkurzív párbeszéd ismérvei is. Kétségtelen, hogy vannak 
törekvések a párbeszéd elősegítésére, de az általános szimmetriafeltételek, 
az együttműködésen alapuló igazságkeresés és az egymás nézőpontjával 
szembeni empatikus magatartás habermasi előfeltételei napjaink diszkur-
zusaiban ritkaságnak számítanak. Továbbá az a gyakorlat, hogy mielőtt 
döntést hozok vagy véleményt nyilvánítok, előbb a véleményem által érin-
tett fél nézőpontjába helyezkedem, és empatikusan próbálom megérteni 
az őt meghatározó kontextus, életvilág szempontjait, súlyos hiányossága a 
mai párbeszédnek. Több szempontból javítaná a párbeszédet, ha a beszélő 
felek vennék a fáradságot egymás szempontjainak mélyebb megismerésére, 
megértésére.

 30 H  , . o.
 31 H  , . o. Ford. Kalit Eszter.
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Az egyetértésben meghozott döntések viszont olyan értéket képviselnek, 
amelyek ma sok konfl iktusban megoldást jelentenének. Az az alaptétel, 
hogy a diszkurzusetika minden érintett számára egyenlő teret biztosít 
állítások, megnyilatkozások, problémafelvetések, érvelések elmondására, 
Habermas munkájának további értéke. Ugyanis a diszkurzus célja nem 
a különféle kényszerek nyomása alatt született kompromisszum, hanem 
annak a meghallgatás, a szerepátvétel és az érvelés gyümölcsévé, vagyis 
az egyetértésben elfogadott cselekvési normává kell válnia. Ezen felül a 
feminizmus és a genderkérdés diff erenciált megértéséhez is segítséget 
nyújt a Habermas által megfogalmazott szerepátvétel.

Amennyiben a diszkurzuselv nem csak kritikai funkciót tölt be, akkor a 
nyilvános párbeszédben való részvételre történő meghívásnak tekinthető. 
Hannah Arendt, a 20. század egyik legjelentősebb fi lozófusa szerint az 
egyik legnagyobb morális és politikai veszély, ha az emberek közömbösek 
azzal kapcsolatban, hogy mi a jó és a rossz, mi a helyes és a helytelen. 
A másik óriási veszélyt abban látja, ha az emberek lemondanak az egyéni-
leg végiggondolt kérdésekből születő egyéni döntésekről, magatartásokról. 
Gondolatmenetében arra jut, hogy ez a lemondás, közömbösség a gonoszság 
melegágya.

A pluralista társadalom magában hordozza, hogy az egyéni részvételt, az 
egyéni véleményalkotást kritika fogja érni. Ugyanakkor e kockázat ellené-
re is mindannyiunk felelőssége az egyéni érdekek átgondolt, diff erenciált 
képviselete. Halaszthatatlan feladat az, hogy a diszkurzusok résztvevőiként 
kompetens és nyitott megítélőkké váljunk, és vállaljuk annak a szempont-
nak a képviseletét, amelyet egyedül csak mi fogalmazhatunk meg.

Nem szükséges részletesen taglalnunk, hogy a keresztény vallás, esz-
merendszer és teológia nem állhat a diszkurzus útjában, hiszen a disz-
kurzus alapvető értékeihez tartozik a személyköziség és a dialógus. Az 
is alapvető teológiai kijelentés, hogy minden ember éppúgy Isten előtt 
kegyelemre szoruló bűnös, mint Isten megváltott és szeretett gyermeke. 
A diszkurzuselmélet fogalmaival visszaadva: ez a diszkurzus az egyenlő 
felek nézetegyeztetésének alapvető előfeltételét biztosítja. Mindemellett 
tagadhatatlan, hogy a habermasi elmélettől eltérően a keresztény teológia 
lényegéből fakadóan a végső igazságtartalom megragadására törekszik. Ez 
a végső igazságtartalom azonban nem akadályozhatja meg a keresztény 
hívőt és a teológust sem abban, hogy erkölcsi konfl iktusokban kognitív 
alapokon álló diszkurzust kezdeményezzen vagy vállaljon. Ahogy a Szent-

 32 B  , – . o.
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írás fogalmaz: „[M]indent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg.” (1Thessz 
5,21) A végső igazság, vagyis az Isten szeretete és Krisztus megváltása 
által való meghatározottság egyedi módon hatalmaz fel a diszkurzusra. 
Minden embertársamra – nemi, faji, nemzeti és etnikai hovatartozástól 
függetlenül – mint Isten gyermekére és mint velem együtt kegyelemre 
szorulóra tekinthetek. Ez a bázis teremtheti meg azt az interszubjektív 
bizalmi alapot, amely a sikeres diszkurzus egyik legfontosabb feltétele.

Figyelembe veendő továbbá a női szempont vállalása a gyakorlati diszkur-
zusok során. Átgondolt érveken és véleményeken túl teret lehet engedni a 
narratív érvelésnek is. Példaként hozhatjuk a pakisztáni Malála Júszafzait, 
a 2014-es Nobel-békedíj kitüntetettjét, és Szvetlana Alekszijevics fehéro-
roszországi írónőt, akit 2015-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntettek ki, ugyanis 
mindketten vállalták egyéni hangjuk, érvelésük autentikus megfogalmazá-
sát abban a nyilvános térben, ahol érintettek a társadalmi élet alakulásá-
ban. A közös cél tehát az a diszkurzív egyetértés, amely akkor valóságos és 
hatékony, ha a partikuláris érdekeket is komolyan veszi, de a valós életvilág 
kontextusaiban is tud megoldást jelentő értékeket, cselekvési normákat 
megfogalmazni. Az egyéni cél pedig mindenkor a diszkurzus folyamatához 
való aktív hozzájárulás és ezáltal egy egyedi szempont képviselete.
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Hozzászólás az aktuális vitához*

K L (1936)

Római katolikus teológus, mainzi bíboros. Filozófi ai doktori fokozatát 1962-ben sze-
rezte a római Gregoriana Pápai Egyetemen. Disszertációjának címe: Vom Ursprung 
und Sinn der Seinsfrage im Denken Martin Heideggers. 1968-ban ezt köve e teológiai 
disszertációja: Auferweckt am dri en Tag nach der Schri . Früheste Christologie, 
Bekenntnisbildung und Schri auslegung im Lichte von 1Kor 15,3–5. Ugyanebben az 
évben le  a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem dogmatikai és teológiai propedeu-
tikai professzora. 2001-ben mainzi bíboros le .
Kiemelt kutatási és munkaterülete: az ökumené (számos ökumenikus teológiai mun-
kacsoport vezetőségi tagja); elváltak, újraházasodo ak pasztorális lelkigondozása, 
kísérése; nők helyzete és szociális szolgálata az egyházban. 

Amikor e helyütt magamhoz ragadom a szót, olyan alapon teszem ezt, hogy 
bő huszonöt éve foglalkozom az itt vázolt kérdéskörrel.  Különösen intenzí-
ven foglalkoztam a modern nőkérdés fi lozófi ai és teológiai implikációival.  
Töprengéseim nagy rendezvényeken, például a Német Nyelvű Katolikus 
Dogmatikusok és Fundamentálteológusok Munkaközösségének 1988-as 
gyűlésén és a Salzburgi egyetemi hetek ünnepi beszédeként hangzottak el 
és kerültek megvitatásra. Ide tartozik A nők emancipációja és az egyház 
válaszának témája is, amelyről a német püspöki konferencia őszi közgyűlé-
sén beszéltem Fuldában 1988. szeptember 19-én.  Tudatosan választottam 

 * Az előadás a Nemek közötti méltányosság a munkahelyen és a családban – felelős egy-
házi pozícióban levő nők számára című szakmai konferencián hangzott el, a német püspöki 
konferencia pasztorális bizottsága Nők az egyházban és a társadalomban albizottságának 
felkérésére, . március -án, a Müncheni Katolikus Akadémián.
 1 Ennek első írásos nyomát lásd C –V  , – . o.; ennek bővített német 
kiadása pedig: L  , – . o.
 2 Vö. további szövegekkel in: L  , – ., – ., – . o. Itt található további 
irodalom is, pontos bibliográfi ai adatokkal a – . oldalon.
 3 A szöveg a fent említett tanulmánykötetben erősen átdolgozva és kibővítve szerepel 
(L  , . kk.),és a két másik tanulmánnyal együtt ad csak teljes képet.
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ezt nyitóelőadásom témájául, mivel sürgető volta egyre nyilvánvalóbbá vált 
számomra. Nem kívánom itt most magamat ismételni. Ám természetesen 
semmit nem is vonok vissza abból, amit korábban kidolgoztam. Néhány 
alapállításra később röviden visszatérek. Ám amit most feladatomnak lá-
tok, az megfelel e szakmai gyűlés egyik témafelvetésének, és egyúttal az 
eddigi megfontolásaimat is kiegészíti az új eredményekkel. Ennyiben ez az 
előadás a korábbi próbálkozások folytatásának is tekinthető.

I. A genderkategória eredete, értelme és jelentősége

Jó lenne, ha először is tisztáznánk a genderkutatás fogalmát.  Ez egyrészt 
ahhoz szükséges, hogy ne beszéljünk el egymás mellett, másrészt ahhoz, 
hogy a szükséges megkülönböztetéseket képesek legyünk megbízhatóan 
elvégezni. Az angol gender kifejezés német nyelvterületen is gyorsan meg-
honosodott. A gender mindenekelőtt a nemek kutatásában használt diff eren-
ciaelmélet által használt elnevezés. A genderelmélet a nemet társadalmilag 
meghatározott szociális ténynek tekinti, mégpedig elkülönítve a szexustól, 
amely természettől adott, biológiai valóság. A fogalmat a nőkutatás önálló 
tudományos irányzattá válásától, a ’80-as évek első felétől kezdve használ-
ják. A gender a feminista teológia egyik kulcsfogalma lett, mégpedig mint a 
kritika és az elméletalkotás egyik kategóriája. A genderfogalom – mint már 
említettem – a szexus és a gender, a biológiai és a kulturális nem közötti 
ellentétben gyökerezik. A genderkutatás a nemek kulturális koncepcióira, 
valamint a nő és férfi  közötti szembenállás, illetve fölé- és alárendeltség 
okaira refl ektál. Egyúttal megpróbál kitörni a nyugati gondolkodás alap-
vető, férfi asságra és nőiességre vonatkozó dualizmusából, amely gyakran 
még hierarchikus értékelést is magában rejt. A genderkoncepció a ne-
mek „természetes” meghatározottságának automatikus feltételezése ellen 
fordul, és a társadalmi nem történelmileg és társadalmilag-kulturálisan 
meghatározott konstrukcióját képviseli. A szociális nem tehát egy társa-
dalmi folyamat eredménye. A genderkategória már a szexus és a gender 
megkülönböztetésével elutasítja a nemi karakterek és szerepek biológi-
ai megalapozását, amelyek ezt alapul véve változatlannak és legitimnek 
tűnnek. A női és a férfi  mivolt magában hordozza a különböző értelmezési 
lehetőségek kulturálisan meghatározott sokszínűségét.

 4 A tájékozódáshoz lásd: B  , . kk.; P -P  , – . o.; 
A  Q  , . kk.
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1. Konstruktivizmus – dekonstrukció

A genderkategória a viszonymeghatározás szélesebb kontextusába tartozik 
a nemek kapcsolatában, hasonlóságukat és különbségüket illetően. Ám 
két fogalmat még be kell vezetnünk, amelyek ide tartoznak: mégpedig a 
konstruktivizmusét  és a dekonstrukcióét. Amikor a genderkategória elmé-
letté vagy koncepcióvá épül ki – leginkább a gender mainstreaming (nemi 
esélyegyenlőség) címszó alatt –, központi szerepet játszik az a meggyőző-
dés, hogy mindenféle valóság szociálisan és/vagy politikailag konstruált. 
Nemcsak a szubjektumnak a valóság megismerésében és formálásában 
nyújtott teljesítményét hangsúlyozzák, hanem az a meggyőződés rejlik 
emögött, hogy „a világot, amelyben élünk, együttélésünk konstruálja”, 
alakítja is.  A konstrukciónak ez a fogalma végül is egyszerre ellenkezik, és 
egyúttal ki is egészíti a dekonstrukció fogalmát, mivel a fent leírt feltétel-
rendszerben abból kell kiindulni, hogy minden úgynevezett „természetes” 
jelenséget le kell rombolni ahhoz, hogy visszaérhessünk az emberek által 
alkotott és semmi esetre sem természetből fakadó konstrukciókhoz.  Ez 
az új konstelláció felváltja a „régi” feminizmust, és azzal vádolja, hogy a 
„nő” természetes és természetadta felfogását képviseli, és ezért, a szociá-
lis, történelmi és politikai sokszínűség ismeretében naivnak mutatkozik.

Természetesen az is világos, hogy a genderkategóriának ez az alkalma-
zása csak részben igazán új. Önkéntelenül eszünkbe jut a klasszikus femi-
nizmus alapkönyve, A másik nem Simone de Beauvoirtól, amelyben már 
1949-ben mintegy csatakiáltásként ez hangzik fel: „Az ember nem születik 
nőnek, hanem azzá válik.”  Nem véletlen, hogy az új gendergondolkodók 
úttörője, jelesül Judith Butler a Problémás nem című könyvében  épp ezt a 
mondatot, valamint Luce Irigaray egy másik kijelentését – „A nőknek nincs 
nemük”  – ragadja ki és emeli megfontolásai alapjává.

A fenti felvetések által kiváltott vita későbbi kibontakozását itt nem kí-

 5 Vö. bevezetőként T  , – . o.
 6 Vö. S  , . o.
 7 A dekonstrukció fogalmát mindenekelőtt Jacques Derrida és Paul de Man alapozta meg. 
A teljes valóságot a „leírt”-ból kiindulva szövegként kezelhetjük. Vö. nagyon röviden W  

, . o. Itt a dekonstrukció eredetét, a dekonstrukció fogalmát mindenekelőtt a korai 
Heidegger alapján lehetne tárgyalni. Vö. továbbá D  , . kk. és . kk. Átfogóan 
vö. P –B  . 
 8 B  , . o.
 9 Vö. B  .
 10 Luce Irigaray mondata a német nyelvre is lefordított könyvében szerepel, I  , 

. o. 
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vánom bemutatni.  Természetesen még korábbi forrásokig is vissza lehetne 
menni, nagyjából Georg Simmelig.

2. Egyenlővé tétel és igazságosság

Természetesen nem szabad alábecsülni, hogy a gender mainstreaming 
nemcsak elméleti kategória, hanem olyan koncepció is, amelynek célja a 
nemi demokrácia, illetve a nemi igazságosság megteremtése. A nők egyen-
lőségéről mint sikeresen kivívott társadalmi normáról van szó. Majd pedig 
minden szinten, mindenekelőtt a döntési folyamatokban a nemi perspektí-
vák fi gyelembe vételéről. E koncepció szerint minden társadalmi szereplő 
felelős a nemi kérdések és a nemek közötti viszony változásaiért küzdő 
nőpolitika ügyében, tehát férfi ak és nők: mindkét nem egyaránt. Különö-
sen a nők kirekesztésének és diszkriminációjának leküzdéséről van szó. 
A koncepciót ezen a szinten az 1995-ös pekingi női világkonferencia idején 
dolgozták ki, és többek között az Európai Unió rögzítette az 1997-es Amsz-
terdami szerződésben.

Bizonyos értelemben a 2004-es európai alkotmánytervezetről szóló 
szerződés szövegébe is belefogalmazták a genderkoncepciót, bár eltérő 
szempontból. Ebben a diszkriminációval szemben biztosították a törvény 
előtti egyenlőséget, nemhez való tartozás és nemi irányultság szempont-
jából egyaránt, ezenfelül: „Férfi ak és nők egyenlősége minden területen, 
beleértve a foglalkoztatást, a munkát és a munkabért, biztosítandó. Az 
egyenlőség alapelve nem áll szemben az alulreprezentált nem számára 
specifi kus kedvezmények megtartásával vagy bevezetésével.”

Itt bizonyos szempontból fontos újítással szembesülünk. Míg korábban a 
nőkért szinte kizárólag a nők érezték magukat felelősnek, kompetensnek és 
néha kizárólagosan képesnek arra, hogy tegyenek az egyenlőség ügyéért, a 
genderkoncepcióban kezdettől fogva mindkét nem, nők és férfi ak egyaránt 

 11 Vö. mindenekelőtt B –H  , itt különösen is Hof ( – . o). és Siegele-Wensch-
kewitz ( – . o.) tanulmányai; H -C  ; G  ; W –L  

; O –S  ; I  ; I  ; I  ; ehhez K  
, – . o.; G  , – . o.; B  ; K  ; P –W  
; D –H –K  ; M C –R  ; R  ; B  ; 

A –B  .
 12 S  , . kk., . kk. és . kk.
 13 Vö. Az európai alkotmányszerződés tervezete ( . . .). Luxemburg , II. fejezet: 
Az unió alapjogi chartája, III. fejezet, –  (Férfi ak és nők egyenlősége a fent idézett módon. 

, A gyermekjogok, Az idősek jogai, A sérült emberek integrációja); lásd a még lezáratlan 
vitát az antidiszkriminációs törvényről.
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megbízást kapnak erre a feladatra. Ezáltal könnyen adódhatnak kényes, e 
helyütt csak említhető következmények. Ha azt a tételt képviselik, hogy a 
biológiai nem feloldódik a szociális nemben, és végül a nem kategóriáját 
mint olyat vonják radikálisan kétségbe, akkor természetesen könnyen meg-
történhet, hogy a klasszikus nőpolitika egyszer csak szinte tárgyát veszti. 
Természetesen nem lehet ez a cél. De a gendertanulmányok és a nőkutatás, 
az egyenlővé tétel és a nőpolitika kapcsolatát kétségtelenül újra meg kell 
határozni, ám ezt bizonyosan nem itt kell megpróbálnom.

II. A biológiai és a társadalmi nem kapcsolatáról

Ebben az összefüggésben sokkal fontosabb látni, hogy az új nézetek e ré-
gi-új feminizmushoz egészen ellentétesen viszonyulnak. Ennélfogva Luce 
Irigaray és Judith Butler kifejezett ellenpólusokként tűnnek fel.

Megegyeznek abban, hogy szövegeikben képesek a dekonstrukció mód-
szeres igazolására, ám aztán konkrét esetekben és elsődlegesen másképp 
tájékozódnak: Butler elsősorban Michel Foucault fogalmai, Irigaray pedig 
erősen Freud pszichoanalízise és annak Jacques Lacan-féle folytatása irá-
nyában.  Butler a következőképpen vélekedik: ha a nemi különbség mint 
a férfi ak felfogása által dominált heteroszexuális diskurzus hierarchikus 
produktuma lepleződik le, az alternatíva elméleti és praktikus szempontból 
csak abban állhat, hogy a nemi szerepek a bomlás egy módja, sőt paródiá-
ja révén felrobbannak, és ily módon elvben nyitottá válnak mennyiségük 
szempontjából is. A kétneműség természetessége Butlernél teljesen társa-
dalmi konstrukciónak tűnik, míg Irigaray ragaszkodik a megkerülhetetlen 
nemi dualitáshoz. Ez olyan tényleges különbség, amelyet az eddigi patriar-
chális berendezkedéstől, valamint a női nem ezzel összefüggő elutasításá-
tól függetlenül az elméletben és a gyakorlatban is el kell ismerni. Minden 
hasonlóság ellenére mély különbségek ezek, amelyek a természethez és a 
kultúrához fűződő viszonnyal függenek össze.

 14 Erről és más problémákról, mindenekelőtt a gendertanulmányokról az egyes diszciplí-
nákban vö. B –S  .
 15 Ehhez a legfontosabb szakirodalmat a . jegyzetben tüntettem fel. Vö. még különösen: 
D –H –K  , – . o., Friederike Kuster bevezetőjével és hivatkozásaival, 
különösen: – ., – . o. Judith Butlertől lásd még: B  ;  és .
 16 Vö. G   és K  . 
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1. Csalóka különbség?

Már önmagában e két koncepció szembeállítása is mutatja, hogy milyen 
hevesnek kellett lenniük a vitáknak, ahogy valóban hevesek is voltak. Ez 
természetesen különösen is érvényes a fenti felvetések más tudományokkal 
folytatott párbeszédére. Nagyon erős a nézeteltérés a szexus és a gender, te-
hát a biológiai és a társadalmi nem közötti viszonyt illetően. Ennek ellenére 
a különböző elméletalkotók abból az azonos feltevésből indulnak ki, hogy 
a nemi különbségekről való megállapodás társadalmilag és történelmileg 
meghatározott folyamatban megy végbe, tehát a nemi identitás semmi eset-
re sem „természettől” adott.  Egészen odáig menően, hogy a biológiai és a 
társadalmi nem közötti különbséget mint csalóka látszatot értékelik, mivel 
valójában a biológiai nem sem természetes, hanem épp hogy konstruált.

E koncepció szerint – még akkor is, ha ezt alig szeretnénk elhinni – egy-
szerűen nem létezik természetes biológiai nem! Természetesen e helyütt 
hangsúlyozni kell, hogy a „folyékony” identitással (fl ießende Identität) 
kapcsolatos meggyőződés vagy egy bizonyos nem tulajdonítása (attribú-
ció) módszertanilag határozott felismerésekből fakadt, amelyeket legin-
kább leszbikus, illetve homoszexuális személyek és főként olyan emberek 
tettek, akik nemváltoztatáson estek át (transzszexualizmus). Mellőzöm 
azt az érvet, hogy találtak olyan természeti kultúrákat, amelyekben az 
ember nemisége szigorúan véve nem dichotóm, tehát nem megy végbe a 
női és férfi  szerepek rögzített felosztása.  Az eredmény mindenesetre az 
volt, hogy a látszólag egész világosan meghatározható „biológiai nem” 
korántsem oly egyértelmű. Azt a meggyőződést, hogy nincs szükségszerű, 
természettől előírt kétneműség, hanem csak a nem különböző kulturális 
konstrukciói léteznek, nullhipotézisnek nevezik. Az újabb feminizmus poli-
tikai és társadalmi területre alkalmazza a tézist, hogy a két dichotóm nem 
társadalmainkban oly jellemző feltevése szinte automatikusan a nemek 
közötti hierarchizálódáshoz vezet. Olyan folyamatról van szó, amelyben a 
nők a már régóta fennálló hatalmi viszonyok miatt azonnal alávetett tár-
sadalmi pozícióba kényszerülnek. Ennek következtében hosszú távon csak 
a kétneműség konstrukciójának megszüntetése biztosít lehetőséget arra, 
hogy az emberek között valóban egyenjogú viszonyok jöjjenek létre. Ez a 
vita mindenekelőtt Angliában és az USA-ban zajlott le, valamivel később 
pedig Németországban.

 17 Vö. ebben az értelemben: B  , . k.
 18 Ehhez lásd K –M K  .
 19 Vö. G –W  , – . o. és B -S –K  .

Gender.indd   78Gender.indd   78 2016.05.23.   9:55:402016.05.23.   9:55:40



79

Teológia és genderkérdések

2. Az ironizálás stratégiái

Szó esett már arról, hogy mostanában Judith Butler – könyve, a Problémás 
nem révén, amely mindenekelőtt Friedrich Nietzschére és Michel Foucault-ra 
támaszkodik – szabályszerű kultikus fi gurává, illetve kultuszszeméllyé 
vált. Hatása még ma is nagyon nagy, nem szabad alábecsülni. Általa a 
nemi azonosság kontextualitása annak egész súlyával érvényesül. A fehér, 
középosztálybeli, nyugati és USA-beli nők és más osztályok, etnikumok és 
világrészek női közötti különbség miatt nem minden nőnek mindig ugyan-
azok az érdekei és a problémái. Tehát a nőkről nem lehet beszélni. Butler 
azt is állítja, hogy az identitás fogalma megtévesztő, a szubjektum fogal-
ma pedig nem tartható tovább. Szubjektumok nincsenek önmagukban (an 
sich), hanem a nyelv és a nyelvjátékok révén jönnek létre. A nyelv mögött 
nem található szubjektum. A nemi azonosság épp hogy feloldódni látszik 
a végső soron nyelvileg konstruált azonosságok viszonylag strukturálat-
lan játékában.  Így végül sem diszkurzivitás előtti én, sem szubjektum 
nincs. Tehát az új feminizmus politikájának a kétneműség parodisztikus 
módszerekkel és stratégiával történő szabályos aláaknázásává és összeza-
varásává kell lennie. A rasszista diskurzust kiváltképpen ironizálás révén 
lehet felszámolni. Szilárd identitások nélkül végső soron hierarchizálás 
sem képzelhető el. E téziseknek elképesztően széles körű hatásuk volt. Az 
olvasók előtt a szociális nemek világának elbűvölő lehetőségei tárultak fel, 
ezáltal titkos vágyakat táplálva és sok álmot elérhető közelségbe hozva. 
Nem kétséges, hogy ezáltal bizonyos illúziók támaszt kaptak. A saját egyedi 
lét korlátai könnyen leküzdhetőnek tűntek. Butler álláspontja azonban éles 
kritikákkal is szembesült.

3. Kritikus kérdések

A vitában – amelyet itt nem követünk tovább – kritikus megvilágításba 
került a Michel Foucault-tól való erős fi lozófi ai függés.  Ő valóban elemzett 
hatalmi viszonyokat, ezek azonban meglehetősen homályosak és pontat-
lanok maradnak. A szükséges megkülönböztetések a tekintély, megbízás, 
hatalom, uralom és erőszak között elmosódnak. Végül Judith Butler Fou-

 20 Ezt a meggyőződését, amelyet a Hass spricht című későbbi művében (B  ) 
juttatott kifejezésre, természetesen későbbi művében („Psyche der Macht”, B  ) 
részben visszavonta (vö. ugyanott: – . o.), vö. még B  .
 21 Vö. a számos munka közül az elsővel: K  .
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cault-hoz hasonlóan búcsút int az autonóm, cselekvőképes szubjektum 
elfogadásának. Ez későbbi műveinek tisztázási kísérletei ellenére ártalmas 
marad a nőmozgalom politikai cselekvési lehetőségei és egy későbbi konkrét 
munkaterv szempontjából, mivel emiatt homályos marad annak mértéke, 
hogy mi az, amit már megváltoztattak, és mi az, amit még meg lehetne 
változtatni. Így az eredményeket sem lehet tisztázni.

Kritikával illetik továbbá a konstruktivizmus idealisztikus kiélezését, 
nevezetesen azt, hogy minden, ami van, csak a nyelven belül lenne meg-
közelíthető, sőt ott létezne egyáltalán. A nem és a nemi identitás eszerint 
csupán nyelvi úton konstruált karakter lenne. De valóban minden jelenség 
nyelvileg konstruált és konstruálható? Ezt sokszor tagadták a vita során. 
Hilge Landweer rámutatott arra, hogy vannak olyan nemi jegyek, amelyek 
nem önkényesek, hanem egészen alapvetőek és „megkerülhetetlenek”.  
Ebből még nem következik a nemi karakterek determinációja, az a meg-
győződés viszont igen, hogy nem minden konstruálható tetszés szerint, 
hanem léteznek a társadalmakban bizonyos határélmények, mint a halál és 
a születés, amelyek legalábbis „bökkenők” bizonyos szociális konstrukciók 
számára. Tehát nem csak a diskurzus hozza létre a nemi különbséget. Ebben 
az értelemben a nyelven túli realitást is szükséges feltételezni. A feminiz-
mus nem tesz jót magának azzal, hogy ezt tagadja.

Mindezek ismeretében muszáj megfontolnunk, hogy egy ilyen koncepció 
a női mivolt testi valóságát is elveszti, és így nem képes kikeveredni a kar-
teziánus tudatfi lozófi a beszűkítettségéből.  Ennek mentén fedezte fel az új 
feminizmus egy ideje a nő saját testiségéhez való viszonyát.  Egyre mélyeb-
bé és mélyebbé válik az a meggyőződés, hogy a természet a kultúrában, a 
biológia a szociológiában nem oldódik fel vagy tűnik el. Ellenkező esetben 
az ember végül is fi ktív viszonyok és jelentések fogságába esik, és ezáltal 
sérül az identitása. A bipolaritás éppen elvi alapon nem kapcsolható ki.

Ellenkező esetben a nőmozgalom céljait és programjait tekintve elveszti 
tárgyát, amelyhez éppen a saját testisége alapvetően hozzátartozik: a nőt. 
Ezért a testiséget sok szempontból kritikusan újraértékelik. Nemcsak a 
nő másságáról van szó, amely állítólag mindig alávetéshez vezet, hanem 
egyedi létéről is különbözőségében.

 22 Vö. L  , – . o.; különösen . kk. és . kk.; hasonló: N  
.

 23 A kritikához vö. J –K  , – . o.; különösen . kk.
 24 Sok más helyett vö. csak ezzel: M -W  ; , különösen – . o. (J. 
Chr. Janowski). A témában való elmélyüléshez vö. B  ; K  , – . 
o. (Ammicht-Quinn). Itt különösképpen is meg kell emlékezni B. Duden nemcsak történelmi 
munkáiról: D  .
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III. A vita a keresztény antropológia alapján

Végső soron a szétszórt megjegyzésekből kinövő kérdésnek egy antropo-
lógiai alapmegfontolásig kell elvezetnie. E kérdés kapcsán nem szabad 
alábecsülni, hogy ilyen alapfeltevésekkel igen hamar – tudatosan vagy 
öntudatlanul – egy nagyon összetett, megfelelő implikációkat hordozó fi lo-
zófi ai, szociológiai és politikai kontextusba fogunk belekerülni. Aki azokkal 
a kérdésekkel foglalkozik, amelyekkel az említett gendertanulmányok, an-
nak nem szabad megriadnia a fáradságos elmetornától. Ellenkező esetben 
az a veszély fenyegeti, hogy egy előfeltételezés csapdájába esik, amelyet 
nem ismer fel, és amely így szintén könnyen előítéletekhez vezethet. Az 
ilyen előfeltevésekre adott kritikus refl exió bajt okoz. 

Már említettem, hogy korábban mindig újra meg újra az alapvető mo-
delleket követtem. Ezért ezeket a fejtegetéseket nem szeretném itt egyen-
ként megismételni.  De e megfontolások célját közölnöm kell. A következő 
modelleket zártam ki: azt a modellt, amely szerint a nő a férfi nak alá van 
rendelve és alsóbbrendű; azt a modellt, amely a nőt a férfi  elé helyezi, to-
vábbá az androgünitás modelljét. Épp ilyen kevéssé tudom elismerni azt 
a megoldást, amely a nemek absztrakt egyenlőségét állítja, és amely az 
egyenlő tekintély és jogok nevében minden nemspecifi kus különbségtől 
eltekint – az „absztrakt egyenlőségre” hivatkozva. Ma ez egyértelműbb, 
mivel a széles körű egyenlőségkritika természetesen jelentősen hatott a 
feminista elméletekre.

1. Polaritás – egyenlő értékű máskéntlét

Minden ellenérzés dacára, amelyet a nő és a férfi  polaritásának modelljé-
vel szemben érzünk, voltak arra utaló jelek, hogy lehetséges ezt a modellt 
diff erenciáltan továbbgondolni.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy a női 
létnek ne lennének sajátságos jellemzői vagy specifi kus jellegzetességei. 
Ez egész biztosan érzékeny kérdés, mivel elég régen bizonyították, milyen 
gyorsan képes az ember a másságot és a különbözőséget nyíltan vagy rejtett 
módon átfordítani vagy átértelmezni, és így fel- vagy leértékelni azt, ami/
aki tőle különbözik (rangsorolás). A gyakorlatban ez sokkal gyorsabban és 

 25 Vö. az – . jegyzettel.
 26 Vö. K  , – . o; G  , – . o; I  ; W  ; 
F  –H  ; H  ; T  ; S  .
 27 Vö. L  , – . o.
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rejtettebben megtörténik, mint a többség gondolná. Ezért minden tétová-
zást megértek, ha a másságról és a különbözőségről szóló beszédről van 
szó. Ugyanakkor vitatom, hogy ne lennének biológiai és talán pszichológiai 
okai a nemek közötti különbségeknek.  Nem akarom ezt itt folytatni, még 
kevésbé ismételni. Az sem javasolt, hogy a polaritás korábbi – jó szándé-
kú – modelljét változatlanul újra elővegyük.  Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a polaritásmodellek egyes megfi gyelései tévesek lennének. Inkább 
arról van szó, hogy új összképben kell integrálni őket.  

Egy ilyen összkép legjobb kiindulópontját kétségtelenül az 1Móz 1,26-
ban olvasható bibliai alapmegállapítás jelenti: „Akkor ezt mondta Isten: 
Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger 
halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a 
földön csúszik-mászik.  Megteremtette Isten az embert a maga képmására, 
Isten képmására teremtette, férfi vá és nővé teremtette őket.” Eszerint a 
kétneműség az ember teremtéséhez tartozik. Nem lehetséges az embernek 
olyan „lényege”, amely két nemben való létezésétől egyszerűen eltekint. Az 
emberek kezdettől fogva kizárólag férfi  és nő „kettős kiadásában” léteznek. 
A szöveg tiltja számunkra, hogy a női vagy a férfi  mivoltot csupán vala-
milyen társadalmi jellemző kifejeződéseként fogjuk fel. A különbözőség a 
Teremtő szándékából ered.

2. A konkretizálás feladata

A bibliai és keresztény időkben sem volt könnyű férfi  és nő ezen istenképű-
ségét együttesen, nemcsak elvont szinten megőrizni, hanem konkrétan meg 
is védeni. Sok példa van erre, amelyeknek ezt az összefüggését véleményem 
szerint még nem tárták fel eléggé. A nő szabadságának tisztelete a házas-
ságkötés kapcsán ilyen példa. A házasság felbonthatatlanságát éppen a nő 
méltóságára és szabadságára tekintettel a férfi ak és éppen az egyház urai 
minden hatalmi vággyal szemben újra meg újra megvédték. Ha jól olvassuk 
a szerzetesrendek történetét, láthatjuk, hogy a kolostorok a nők önrendel-
kezésének helyszínei voltak, vagyis a nők változatos önmeghatározásáé 

 28 Vö. néhány hivatkozással uo. – . o.
 29 Vö. uo. – . o.
 30 Ehhez nyilvánvalóan hozzátartozik a mély refl exió magáról a polaritás fogalmáról, vö. 
S  , . o. Felfoghatatlan módon hiányzik az irodalmi adatok közül G  

.
 31 Erről részletes, irodalmi hivatkozásokkal ellátott elemzést lásd L  , – . 
o.; különösen . kk. Az új irodalomból ebben az összefüggésben csak K   említendő.
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a keresztény hit révén. A nők nem felcserélhető páriák, „asszonyállatok”. 
A személy egyedülálló. Ez éppúgy érvényes a nőkre, mint a férfi akra.

De éppígy érvényes ez is: a férfi  nem nő, a nő nem férfi . Az, hogy kü-
lönböznek, nem jelent negatívumot. Az emberi mivolt átfogja a férfi  és a 
női mivoltot. Ezek kiegészítik egymást, és együtt alkotják a teljes emberi 
mivoltot, amely férfi  és női jellegben nyilvánul meg. De emiatt a férfi  
vagy a nő önmagában nem egyszerűen „fél ember”. Mivel a férfi  és a nő 
mindig teljes értékű személyek, és értékességüket önmagukban hordják, 
ez szüzességként, házasság nélküli létként és végül egynejűségként/egy-
férjűségként is érvényes. Ez ügyben még sok minden vár feldolgozásra, 
például a szüzesség értelmének kérdése.

3. Diff erenciált egyenlőség

Itt az ideje, hogy egyértelműen leszögezzük: a férfi  és a nő istenképűsége 
egyenértékűséget jelent, minden korlátozás nélkül. Jó is, hogy ez az egyen-
értékűség az, amit a Biblia az első oldalon kifejezésre juttat, és nem azon-
nal a mindenkori másságot hangsúlyozza. De az egyenértékűség, amely a 
méltóságot és a jogokat is magában foglalja, nem jelent egyszerűen, minden 
szempontból egyenlőséget. Ez a szóban forgó emberi méltóságra és a vele 
összefüggő emberi jogokra vonatkozó egyenlőség. Ebből a szempontból 
szükséges a magától értetődően használt szót „egyenlőnek tekintésként” 
(Gleichstellung) érteni.

Az egyenlőnek tekintés természetesen megkívánja ugyanazon életfeltéte-
lek megteremtését férfi ak és nők számára az emberi méltóság biztosítása 
és az emberi jogok kibontakoztatása szempontjából. Minden más megen-
gedhetetlen diszkrimináció. Manapság gyakran elértéktelenítő módon 
használt szó ez. De az egyenlőként kezelés szükségszerűsége nem kívánja 
meg automatikusan azt is, hogy a férfi  és a nő specifi kus nemi karakterét 
tagadjuk vagy egyszerűen elhallgassuk. Arról van szó, hogy megenged-
jük férfi  és nő különbözőségének egyenértékűségét. Már 1988-ban, sőt 
korábban is megállapítottam a fent már említett polaritásparadigmára 
vonatkozóan, hogy ennek minden ellenvetéssel szemben „mégiscsak meg-
van az az eddig észre nem vett és vitathatatlan előnye, hogy a létezésbeli 
egyenértékűség és a lényegbeli különbség között közvetít”.  Kölcsönös 
visszautasíthatatlanságában csak e kettő reprezentálhatja a teljes emberi 

 32 Vö. L  , . k.
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mivoltot. „Minden elmélet, amely a különbség felett átsiklik, megsérti az 
egyenlőséget, és minden elmélet, amely az egyenlőséget abszolúttá teszi, 
felszámolja a különbséget.  Ma is szeretném leszögezni, hogy „éppen a 
keresztény antropológia volt az, ami eddig nagyon elhanyagolta, hogy a 
maga módján felújítsa ezt a modellt, és bevigye a jelenkor diskurzusába”.

Nagyon egyetértek Hanna-Barbara Gerl-Falkovitzcal, aki, ha jól látom, 
sok éve ilyen értelemben nyilvánul meg.  E meghatározásról szólva joggal 
állapítja meg: „Nehéz lesz megoldást találni, mivel mindkét álláspontnak 
– az egyenértékűségének és a másságénak – megvan a maga részigazsága. 
Mindkettőnek engednie kell, azaz a vádak és a jogelismertetés szférájából 
ki kell lépniük. Egyenértékűség és különbözőség egyidejű kiművelése azt 
jelenti, hogy a különbözőség létezéshez való jogát biztosítják, és sem többre, 
sem kevesebbre nem értékelik. Ez a történelmi tapasztalatok alapján csak 
nehezen lehetséges egyidejűleg, és ennek ellenére mindig feladatot jelent a 
történelem folyamán. A két súlypont ritmikusan elmozdul, felcserélődik, és 
hol az egyik, hol a másik válik fontosabbá.”  Én is pontosan így gondolom.

Erős meggyőződésem: ahogyan az elméleti nőkérdés az utóbbi húsz-hu-
szonöt évben tapasztalt fejlődését e tanulmányban bemutattam, jól mutatja, 
milyen termékeny a keresztény antropológia alapmodellje, ha helyesen és 
a maga teljességében alkalmazzuk. Természetesen a kiinduló tételeket, 
amelyekkel itt próbálkoztam, még mélyebben meg kell alapozni és tovább 
kell fejleszteni.

IV. További, a gyakorlatra vonatkozó tézisek

Ahogyan a cím is utal rá, már nem tűzöm ki célul, hogy bizonyos tartalma-
kat a gyakorlati megvalósulásukig nyomon kövessek. Ennek nem az az oka, 
hogy ezt a feladatot nem tartom fontosnak. Ellenkezőleg, ezt különleges 
erőfeszítésnek tartom, amelyre egyáltalán nem könnyű ebben az össze-
függésben vállalkozni. Ugyanakkor szeretnék tézisek formájában néhány 
gyakorlati következményt megfogalmazni, amelyeket ezen a szimpóziumon 

 33 Vö. uo. . o.
 34 Uo.
 35 Legutóbb: G -F  , – . o.; különösen . kk.; vö. még  ; .
 36 G -F  , . o.
 37 Ez részben például a Iustitia et Pax német bizottsága Nemi igazságosság és világegyházi 
gyakorlat című dokumentumában történt meg, az Igazságosság és béke sorozatban ( . kiad., 
Bonn, ). Bizonyos, nem utolsósorban női egyesületek jelentősen hozzájárultak ehhez.
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már megfontoltam, és róluk az előzőekhez kapcsolódva még intenzívebb 
eszmecserét tartok kívánatosnak.

• Minden aggállyal kapcsolatban – szemben a radikális gendertanul-
mányok bizonyos feltevéseivel – nyereségnek érzem, hogy a korábbi 
koncepcióknak egyoldalúan a női mivoltra és az elszigetelt másságra 
kihegyezett volta megszűnt, és a semmi esetre sem elvitatandó, alakí-
tandó kérdések most olyan nézőpontból szemlélhetőek, amelyek min-
dig mindkét nemet érintik, átfogják és természetesen igénylik is.

• Mindemellett előny, ha a rögzített szerepekről lemondunk, és – anél-
kül, hogy a mindenkori azonosságot feladnánk – bizonyos képlé-
kenységet és rugalmasságot tekintetbe veszünk a női és a férfi  mivolt 
alakításában, amely egyrészt közelebb viszi a nemi viszonyokat a tör-
ténelmi, társadalmi és etnikai változatossághoz, másrészt pedig ma 
is igazságosabb a különböző megvalósulási formáikkal kapcsolatban. 
Ennek nem szabad a férfi  és női „lényegre” és mindenekelőtt ezek vi-
szonyaira vonatkozó kérdést felváltania.

• Egyébként 1Móz 1,26k-ban van egy halk utalás: a 27c versben szó sze-
rint ez olvasható: „férfi nak és nőnek teremtette őket”. Egy eff éle meg-
fogalmazás erősebb tapasztalatcserét és „folyékony” transzfert enged 
meg a mindenkori férfi  és női mivolt formálásában.

• Bizonyosan az is előny, ha az intézményekben egyszerűen nemcsak a 
nők vállalnak felelősséget az egyenlőség problémáiban és feladatai-
ban, hanem nők és férfi ak egyaránt. A dolog így sürgőssé válik, és ez-
által talán több esély nyílik a tényleges, fenntartható megvalósítására. 
Ez az esély egyes intézmények számára, így az egyházban is mindig 
megfontolandó.

• Ám csak az igazság fele lenne, ha kizárólag a nagy társadalmi tér-
ben mozognánk. Erősen meg vagyok győződve arról, hogy a férfi ak 
és nők közötti egyes kapcsolatokat is megvizsgálhatjuk e szempontok 
alapján. Ez mindenekelőtt a mindenkori közösségnek a házasságban 
és a családban megvalósuló új formájára vonatkozik. Noha létezik 
részletezően előíró alapminta ezen együttélés számára, ezt az együtt-
élést éppen ma, életünk individualizációjának korában az egyének és 
a közösség minden kívánságával és szükségletével össze kell hangolni. 
Ehhez férfi  és nő szabad megállapodására van szükség, akik a jövő 
érdekében teljesítik kötelességüket. Ezért lényeges a megegyezés az 
adottságok és a feladatok mindenkori cseréjéről. A próba fontos te-

 38 Ez a vita . március -án is lezajlott Münchenben, és egyedileg dokumentálva van.
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repe a munkában és a családban a konkrét egyeztetés, amelynek az 
állam ugyan megalkothatja a keretfeltételeit, de amelyet végül csak az 
egyes házaspárok képesek konkrétan megvalósítani. 

Így „a régi-új nőkérdésnek” – így egy könyv címe  – a fentiekben szóba 
hozott fázisa lehetőséget kínál arra, hogy egyes dolgokat mégiscsak jól, 
sőt még jobban és hatékonyabban sikerüljön megvalósítani, mint eddig. 
Megalapozottnak érzem Barbara Sichtermann szavait: „Mindig kétfélét 
kell tennünk: az egyenlőség mellett kitartani és a különbözőséget hangsú-
lyozni, az azonossághoz ragaszkodni és terünk polaritását megőrizni.”  És 
végül egy másik szöveget idézek a bőséges irodalomból, 1993-ból: „Kilenc 
évtizede tör időnként előre, majd húzódik újra vissza a nőmozgalom, mint 
az apály és a dagály, és a hevesen ostromolt területek minden alkalommal 
víz alá kerülnek, mint homokvár a tengerben. Ám minden ilyen fázis után 
nyomok maradnak vissza, amelyek – akkor is, ha enyhék – arra emlékez-
tetik a nőket, hogy a harc hosszú és kemény, és néha oly kilátástalannak 
és értelmetlennek tűnik, mint Don Quijotéé volt. Úgy tűnik, mintha a nők 
egyetlen generációja sem érkezne meg oda, ahol a szabadságot, az egyen-
lőséget és az önmegvalósítás lehetőségét megtalálhatná. Mintha mind arra 
lennének kárhoztatva, hogy csaknem mindig elölről kezdjék, mintha sose 
történt volna előrelépés.”  Ez sokak számára embertelen, ami bennünket 
egyrészt elcsüggeszthet, másrészt felbátoríthat. Nekünk egészen biztosan 
csak a bátor, előrevivő utat szabad választanunk.

Fordította: Kiss Péter
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A teológia mint a nők önkifejezési 
eszköze
A keleti ortodox tradíció és a szekuláris környezet 
kölcsönhatásában

L G (1971)

Ortodox teológus, valláspedagógus és történész. 
Kutatási területe: a vallás antropológiája; gendertanulmányok; vallásos oktatás és 
művészet; vallásszociológia.

A 21. században a teológusnők már sok vallásban és akadémiai közösségben 
helyet kaptak diákként, tanárként, professzorként és lelkészként a vilá-
gon mindenütt. De vajon azért lett helyük a nőknek a teológiai körökben, 
mert kollégáik biztatják őket, vagy csak az „eredetileg felettes” férfi ak 
hierarchikus toleranciája következtében? Még a posztkommunista vallási 
újjáéledések tradicionális modelljeinek használata sem hagyhatta fi gyel-
men kívül a nők és férfi ak tényleges egyenlőségét szekuláris és spirituális 
értelemben. Csak a változás útjai és dinamikája különbözik az emberi 
erőforrás és irodalom helyi elérhetőségének mértéke szerint.

A nemi egyenlőség mint a nyugati demokratikus országok által bevezetett 
globális kulturális vívmány hatással volt a teológia és a vallástudomány 
viszonylag konzervatív területére. És olyan emberek is részesei voltak, 
akiket más rezsimek és hagyományok amúgy korlátoztak. A világ kultu-
rális mozgalmaitól való szocialista elszigetelődés és a szocialista nemi 
egyenlőség eszménye kéz a kézben járt. A gendertémák előtérbe kerültek 
a harmadik világban, többségük a kommunista vagy demokratikus elvek 
alapján szervezett iszlám vagy keleti vallási tradíciókhoz kapcsolódóan, 
mivel azt a világot posztkoloniálisnak tekintették, és fejlődő területként 
rengeteg elismerést és támogatást kapott. A vallásos körök és a teológusok 
pedig nem lehetnek közömbösek olyan témák vonatkozásában, amelyek 
globális érdeklődésre tartanak számot.

A kortárs teológia a társadalom szekuláris és vallásos részeivel egyaránt 
együttműködve fejlődött. Mint önálló terület, saját szabályrendszerét más 
tudományos diszciplínákkal folytatott intenzív interakcióban jelölte ki 
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odáig menően, hogy új területeket, elméleteket és módszereket hozhasson 
létre. A teológusok rendelkezni kezdtek mind szekuláris, mind pedig vallási 
háttérrel és állásokkal. Azáltal, hogy laikus emberek szakértőkként kerül-
tek vallási közösségekbe, a nőket is egyenlőnek tekintették, amennyiben 
a közreműködés lehetőségéről volt szó. A nők egyenlősége méltóságuk és 
javadalmaik tekintetében annak folyománya volt, hogy közreműködésük 
több mint szolgálat és alárendeltség. Továbbá a nőket a teológián belül 
már nem zárták ki vagy foglalták bele a férfi ak köreibe. Választhattak a 
klerikális vagy az akadémiai kultúra, a szekuláris és az egyházi odaszánás 
között. Ennek eredményeként az ilyen magatartást mostanában már nem 
érzékelik és értelmezik a kánonnal ellentétesnek, bűnösnek, társadalmilag 
nem megfelelőnek, etikátlannak, nőietlennek vagy értelmetlennek. És ha 
alkalmanként annak is minősítik, akkor ez utóbbit tekintik sztereotipikus-
nak, és így fi gyelmen kívül hagyják vagy kritizálják. Ennek ellenére még 
nem ez az általános hozzáállás a posztkommunista kontextusban, amelyben 
úgy tűnik, a vallási jogok konfl iktusba kerülnek az alapvető emberi jogok-
kal, különösen a nemi egyenlőség és a vallásos oktatás vonatkozásában. 
Vajon a posztkommunista nők még mindig intuitív módon követik kortárs 
férfi társaik sztereotípiáit annak érdekében, hogy elkerüljék a hierarchia 
megszegésével járó feszültségeket? Vagy reagálnak, ha problémák adódnak, 
az emberi jogok megsértésére? Esetleg ha a nők magasabban vannak a 
hivatalos vagy nem hivatalos hierarchiában, a férfi ak tiltakozása sztereo-
tipikusnak nevezhető, vagy mégis inkább alapvető emberi jogaik – ideértve 
a genderkérdéseket – valós megsértésének az eredményéről beszélhetünk? 
Ezek a kérdések fontossá válnak az ortodox teológiában, amint van elég 
képzett ember, aki adekvát módon teszi fel őket a nyilvánosság előtt.

Az ortodox teológia történetét tanulmányozva a kortárs nők elmond-
hatják, hogy a nők és a keresztény teológia ismét találkoznak, és mind 
a férfi ak, mind a nők hatékonyan járulhatnak hozzá a hit ismeretéhez. 
Mindazonáltal csökkenteni kell azokat a feszültségeket, amelyek abból 
fakadnak, ha a nemek közti ilyetén kapcsolatot ugyan hivatalosan elfogad-
ják, de ez még nem épült be a gyakorlatba. A szekuláris társadalmakban 
és államokban nem csak a vallási közösségekre tekinthetünk a teológia 
gyakorlati alkalmazásának területeként. A nők újra felfedezik a teológiai 
oktatás és képzés lehetőségét, amely a két nem számára ismét közösen zaj-
lik. Azonban a nők számára gyakran nehézséget jelent feladni szekuláris 
személyi tudatosságukat, még akkor is, amikor egyházi szolgálatra lépnek, 
diakónus vagy pap felesége, apáca, zárdafőnöknő stb. lesz belőlük. Sokszor 
a nagyon vallásos és egyházi szerepet vállaló nők érvelnek leginkább a 
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nők ordinációjának gondolata mellett az ortodox egyházakban. Az öntudat 
ugyan szabad, az ortodox hívők azonban gyakran lemondanak alapvető 
emberi jogaikról az egyháznak való alárendelődés érdekében. És ez aligha 
a spirituális törvények és kánonok által előírt és így örök megváltáshoz 
vezető igaz engedelmesség.

Mindazonáltal optimisták lehetünk, ha a nőknek az egyház gyakorlati 
életére való közvetlen hatását és az abban való részvételt vesszük fi gye-
lembe. Először is a kommunizmus alatt a nőknek megengedettebb volt 
vallási életet folytatni, mint a férfi aknak. Másodsorban nemcsak poszt-
szocialista feltételek között és nemcsak szekuláris, materiális, fi zikai vagy 
gyakorlati aspektusból, hanem abban is szüksége van a klérusnak a nők 
támogatására, hogy elláthassák kulcsfontosságú spirituális funkcióikat és 
kötelességeiket. Sok évszázaddal ezelőtt az egyházatyák arról írtak, hogy 
a bűnbeesés következményeként vagy az alázat szükségletéből fakadóan a 
férfi akat nemcsak a nők tanítják, akik számára biztosítani kell támogatá-
sukat, hanem állatok és még apró rovarok is, amelyek jó példát nyújtanak 
megváltásunkra. Ám ha ugyanazok a szentírók azt magyarázzák, hogy a 
nőknek engedelmeskedniük kell férjüknek és tisztelniük kell őket, mivel 
a férfi ak biztosítják megélhetésüket, és biztonságban és nyugalomban el-
tartják őket otthon, és mivel ők tanítanak meg nekik mindent, felolvassák 
nekik a könyveket, és eljuttatják hozzájuk az egyház tanítását, vajon nem 
az lenne pszichológiailag az egészséges, ha a nők megpróbálnának őszinték 
lenni, nem pedig képmutatóan engedelmeskednének a férfi aknak, ameny-
nyiben azok megtagadják ezeket a kötelességeket, és hagyják, hogy a nők 
végezzék munkájuk tekintélyes részét? Ott a szeretet, egyenlőség és az élet 
terheinek megosztása eltérően néz ki. Megfi gyeltem sok olyan férfi  esetét, 
akik ismerték igaz méltóságukat, és nem a nő igaz méltóságában keresték 
azt, hanem megosztották egymás közt az engedelmességet. Az igaz méltóság 
egyaránt lehet szekuláris és spirituális, ismerve jelenlegi környezetünket. 
Még a legvallásosabb körökben is számottevően jelen van a világiasság, és 
a legszekulárisabb körökben is a vallás. Látható avagy nem, ez az egyidejű 
fennállás nem negatív, hiszen ez megfelel mind a kortárs világnak, mind 
pedig a kortárs hívőknek, ha őszinték akarunk lenni magunkhoz.

Az alapvető nehézség ebben a folyamatban véleményem szerint a valós 
helyzet nyilvános kifejezésének képességében gyökerezik, hogy a különbö-
ző vallási, mentalitásbeli és sokféle akadémiai háttérből érkező emberek 
egyenlően és hatékonyan érthessék meg azt. Ez nemcsak terminológia, 
nyelv és diskurzus kérdése. És a szekuláris megközelítés önmagában már 
nem elég, mint ahogy az a kommunista érában elégséges volt. Továbbá a 
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demokratikus országokban használt jogi keretek sem elegendőek az orto-
dox országok számára. Az emberek túlságosan hozzászoktak ahhoz, hogy 
felülről jövő utasításoknak engedelmeskedjenek, valamint formális és 
informális hierarchikus hálózatokat építsenek. Tehát az oktatás jelenti az 
alapvető utat e célok elérése felé. Bár a tradíció múltbeli formájában számos 
negatív következménnyel is járt a történelem folyamán, mégis nagyon sok 
pozitív tapasztalat van az „európaiságban”.

Néhány ortodox országban nem teljesen megengedett, hogy a nők segítsék 
a férfi akat a teológiában és az egyházi tevékenységekben. Nem fogadják 
el őket adekvát módon egyenlőként: hivatalosan, nyilvánosan, láthatóan, 
tiszteletteljesen, legálisan stb. Ha néhány döntő lépést mégis tesznek ebbe 
az irányba, ez a nemzetközi dokumentáció és a nyugati egyházakban és 
társadalmakban már elért haladás miatt van (azt nem is említve, hogy 
néhány keletebbre fekvő és történelmileg jobban elnyomott ország sokkal 
fejlettebb, mint az ortodox vallási közösségek). Sajátos egyházi pszicho-
lógiánk, regionális vagy nemzeti egységünk többé nem mentség, mivel 
híveinket egyre inkább érinti a globalizáció.

A teológia mint kifejezőeszköz nem zárja ki a genderidentitást, habár az 
angyalok általában nem rendelkeznek biológiai nemi sajátosságokkal, és így 
a szerzetesekre és apácákra, akik az angyalokhoz válnak hasonlóvá, többé 
már nem férfi ként és nőként tekintünk. Voltaképpen kissé különös, hogy a 
kánonjog tükrében a nők osztoznak férjük diakónusságában és papságában 
házastársuk ordinációja által. Az ortodox vallásos irodalomban a nők (és a 
férfi ak) egy testet alkotnak házastársukkal. Így bizonyos mértékben elveszí-
tik a szabadságukat. Ezáltal azokhoz a cölibátusban élő emberekhez hason-
lítanak (hívő laikus emberek, novíciusok, szerzetesek és nővérek, egyházi 
hivatalnokok és a klérus), akik a feletteseiknek és tekintélyesebbeknek való 
spirituális alárendelődés állapotában élnek. Mindazonáltal néhány szerző 
különbséget tesz házassági viszonyok és partnerkapcsolat között, mivel a 
partnereknek egyenlőknek kell lenniük, míg egy házas személynek pedig 
hierarchikus viszonyban kell lennie a család többi tagjával (gyermekek és 
szülők), és engedelmeskednie kell az egyháznak. A családegyház vagy a kis 
egyház képe – Krisztus és az egyház közti kapcsolatokra vonatkoztatva – 
burkoltan magában foglalja azt, hogy az otthon, a parókia és a kolostor hi-
erarchiája nagyon hasonló, még akkor is, ha különböző szinteken jön létre, 
hiszen a házas és a cölibátusban élő emberek spirituális élete különböző 
utakon, de ugyanazokat az értékeket és célokat éri el.

Sok ember ambivalensnek és bizonytalannak találja a jelenlegi ortodox 
kereszténység spiritualitásának kritériumait az ezen a területen jól kom-
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munikálható szakértői tudás hiánya miatt. Ez a probléma a teológiával 
foglalkozó nőket gyakorta az ortodox hagyomány őrzőinek ellenállása és 
a szekuláris emberi jogok védelmezőinek tevékenysége közé kényszeríti. 
Eme két feszültség közt állván az ortodox teológusnőket arra készteti új 
környezetük, hogy egyházi vagy szekuláris aktivistákká váljanak azért, 
hogy megmutassák a világnak saját tanulmányozott területük rejtett ér-
tékeit. Némely ún. ortodox országban már vannak a teológiának adekvát 
szekuláris és spirituális gyakorlati szférái. És ha mind több szekuláris em-
bernek van egyre nagyobb sikere helyi egyházukban, az mind az ateizmus 
következménye, mind pedig a demokratizáció jele lehet. Ne értelmezzük 
azonnal negatívumként egyházunk és klérusunk belső szekularitását! Ez 
az egyik akadálya annak, hogy az egyház a nők számára lehetőséget adjon 
arra, hogy a teológiai és tudományos életben, valamint a részesedésünk, 
hitünk, bizalmunk, kegyességünk, gondoskodásunk stb. kifejezésének esz-
közeiben egyenlőek lehessünk.

Amennyiben valóban szeretnénk, hogy az ortodox egyház hivatalosan 
egyenlő reprezentációt biztosítson a nőknek az egyházi életben, az egyér-
telmű szükségszerűséggé válna mind szekulárisan, mind spirituálisan. 
Érvényesítenünk kellene az egyenlő női részvétel hagyományos értékeit 
és létező gyakorlatát. Így a kanonikus munka és az abból fakadó állapot 
megáldása igazzá válik. E cél elérése érdekében a kutatóknak szabadságuk 
van annak megfi gyelésére, mi történik életünkben és a teológiai elméletben. 
Egyházunk tagjai élő és olykor aktív résztvevők a globalizált társadalom 
építésében. Erre tanítják a gyermekeiket és képezik alkalmazottaikat. Kö-
telességük, hogy megküzdjenek a problémákkal és csökkentsék a változó 
környezet által előidézett feszültségeket. Így a nők már szakértővé váltak 
mind vallási, mind pedig szekuláris területeken, vannak tapasztalataik és 
rengeteg gyakorlatuk. Tehát meg kell kérdezni a véleményüket, hangot kell 
kapjanak, és egyenlő döntéshozóként kell tekinteni rájuk.

A mobilitás és a migráció kifelé is láthatóvá teszi a nőket, kívülről nézve 
pedig helyi környezetüket. A világ számtalan pontjáról származó fi atal nők 
már inkább azonos világnézetet osztanak, így többé nem érték túlságosan 
eltérőnek lenni. A sajátos kultúra többé nem jelenti azt, hogy a szomszédos 
és távoli népektől eltérő módon vagy velük konfl iktusban kellene élnünk, 
hiszen ők is mobilisak, és a nagyon gyorsan fejlődő és az embereket egy 
globális társadalomban egyesítő médián keresztül kommunikálnak. És 
nem csupán világnézet kérdése ennek a környezetnek az elfogadása avagy 
elutasítása, hiszen itt nemcsak egy projektről van szó, hanem ez a helyzet 
már önmagában változást kíván.
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A genderegyenlőség a vallásban, valamint az olyan szekuláris kérdések-
ben, mint az állampolgárság már mindenütt téma a civilizált világban. Ezen 
a területen sok vallási koncepció csupán tisztázást és magyarázatot igényel, 
nem pedig azt, hogy éppen annak ellenkezőjére váltsunk. Az ortodox híveket 
olyan nyelven, terminológián, képeken és elméleteken keresztül nevelték, 
képezték és tanították, amely gyakorlatilag nem reagál a múltra. Mind-
azonáltal az ortodox egyház hitoktatása a kereszténységből ered, amelyet 
számtalan tudós és egyházi ember tanulmányoz, különböző felekezetekhez 
vagy hitvallásokhoz tartozó nők és férfi ak. A keresztény vallási tradíciót 
is széles körben gyakorolják minden társadalmi nemhez tartozó emberek, 
az ő tapasztalatuk is a gendertémák fejlődésének élő dokumentuma. És 
ha az ortodoxiát csupán ideológiai és politikai küzdelmek eszközeként 
használják, a teológia területén dolgozó emberek elkezdik összekeverni a 
veszélyes sztereotípiákat és a biztos hitet, ahol a megaláz(kod)ás az első 
lépés a kegyesség és minden ember kötelességének kifejezésére.

A nők a férfi akkal együtt fedezik fel újra vallási jogaikat. Hithű keresz-
ténnyé és aktív egyháztaggá válva néhány ember hajlamos úgy képviselni 
az emberi jogok eszményét, hogy egyúttal megsérti azokat vallási téren. 
A spiritualitás nyelvén valamennyi, a másik tetteire vonatkozó tanács, 
kritika és vélemény közel van a bűnösséggel való vádoláshoz, amennyi-
ben azok a tettek kanonikusan nem megfelelőek. Saját viselkedésük kor-
rekciójára képtelenek lévén, valamennyi hívő átlépheti a helyénvalóság 
határát és megbánthatja felebarátját. Mivel a hívőknek mindent meg kell 
bocsátaniuk annak érdekében, hogy nekik is megbocsássanak, a kritika 
gyakran pszichológiai terrorrá válik, és a vallási közösségek megfeled-
keznek a szekuláris etikákról. A kritika ritkán szólítja meg a hierarchia 
felső pontján lévő embereket. Így az egyházszervezetben és -vezetésben a 
döntéshozók a közösségüktől érkező visszajelzés nélkül maradnak. Ez az 
a másik pont, ahol mindeddig nem engedték kulcsszerephez jutni a nőket 
az egyházi ügyek szabályozásában.

Az ortodox egyházban élő nők megtanulták, miképp segítsenek aktívan, 
anélkül, hogy hivatalos egyházi felhatalmazást kapnának erre. Bizonyos 
nők által végzett tevékenységekre, amelyek túlmennek a pusztán nyájként 
való közösségi jelenléten, a klérus áldását adta: a gyerekek tanítása, a 
férfi ak hitének ébresztése, a naptár és a rítusok fi gyelemmel kísérése stb. 
Emellett a nők olyan hierarchikus pozíciókat értek el a világban, amelyek 
nem adottak számukra az egyházban. 

A nők élete megváltozott a kapitalista és kommunista modernizáció 
hatására; az egyházak és vallások szekuláris tudományterületén kezd-
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tek dolgozni; beléptek a teológiai oktatás és kutatás területére; aktívan 
hozzájárultak e terület fejlődéséhez és annak gyakorlatához; a nők újra 
összekapcsolták az egyházi életet a szociális élettel. Habár még mindig 
ritkán és csak bizonyos feltételek között, de a nőknek mégis helyük van 
az egyházi adminisztrációban és a médiában. A nők számos, mindeddig 
fel nem ismert egyházi és hitbeli szerepük miatt informális szinten máris 
vezető pozíciókban vannak. Kemény munkájuk eredményeként ezen a terü-
leten felülkerekedtek férfi  kollégáik korábbi dominanciáján. Tehát a nők a 
teológiai kutatásban társadalmi nemként ugyancsak domináns szerephez 
juthattak a tudomány nőiesebbé tételével, amely kezdetben szintén szeku-
láris jelenség volt. Vajon a klérus és a hívők mindezt nem kanonikusnak 
tekintik-e, amennyiben külső és gyakorlati körülmények idézték elő?

További nagy előrelépést jelentene, ha sikerülne időben felismerni, hogy 
nem az a kivételes, ha a nők felelősnek érzik magukat az emberi jogok tudato-
sításában. Napjainkban az ortodox nők nemcsak királynőkké és hercegnőkké 
válhatnak, mint a múltban, hanem valamennyi állampolgár – beleértve a 
klérus egészét – miniszterelnökévé és köztársasági elnökévé is. A nők ottho-
nosan mozognak a társadalmi hierarchia valamennyi más pozíciójában is. 
Vajon akkor is a hierarchiának megfelelően viselkednének, ha csak egyszer 
megtapasztalták az igazságtalan dominanciát és a méltánytalan korlátozá-
sokat? Vajon el fognak kezdeni a teológusnők a kisebbség perspektívájából 
refl ektálni környezetükre, érzékenyen minden emberi jogi visszaélésre? 
Vagy ha már elfogadták őket egy zárt, konzervatív közösségben, a nők meg 
akarják-e gátolni mások integrációját? Lehetséges, hogy poszttraumás fel-
tételek között a nők másokat kezdenek bántani, ahogyan őket érte abúzus? 
Avagy boldogok lennének egy pusztán neutrális állapot elérésével, és köz-
vetve ismerik el a nők globális egyenlőségét a férfi akhoz képest?

Egy következő kérdés, hogy vajon a teológiai képzés még akkor is vallási 
sztereotípiákat fog-e közvetíteni a társadalmi nemekről, amikor mind nők, 
mind férfi ak jelen vannak a katedrákon és az előadótermekben. Vagy ezt 
elkerülendő: összekapcsolódik a teológia az általános oktatás és kutatás 
társadalmi változásaival? Avagy jobb, ha a nők a teológiában választanak 
az ortodox tradíció és a szekuláris moralitás között, miközben összeegyez-
tetik azokat a mindennapi életben? Ha csupán a nők számára megengedett, 
hogy kifejezésre juttassák érzéseiket az őket körülvevő környezet iránt, 
nekik kellene elsőként észlelni az emberi jogok megsértését. Az oktatá-
son keresztül megnyíltak a nők számára a helyek: barátságos parókusi 
környezet létrehozásában, az egyházi örökség megőrzésében, otthoni és 
családi témákban, mint háztartás és gyermeknevelés, zarándoklatban, 
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vallási turizmusban és vendégfogadásban, egyházi szertartásokban és 
kultúrában, és végül a női aszkézisben és szentségben. Mindezen ágaza-
tokban vannak úgy világi, mint vallási szakértők, egyházi intézményekhez 
kapcsolódóan vagy akár azoktól függetlenül. Azonban a nők nem akarják, 
hogy lehetőségeik ezekre a területekre korlátozódjanak, és a legkevésbé sem 
elégedettek a végsőkig menő szolgai önfeláldozással, sem szekuláris, sem 
egyházi környezetben. A munkajogoknak és a törvényhozásnak megfelelően 
a munkahelyeknek és a kötelességeknek összhangban kell lenniük a nők 
képzettségével és tapasztalataival, és a munkáltatói részről elvárható az 
érdekek találkozása, valamint a nepotizmus elkerülése. Vajon lehetséges 
ez bármelyik egyházban is, és vajon tényleg kevésbé lehetséges, mint a 
helyi társadalomban?

A nőket munkára, oktatásra, alkotásra, vezetésre, döntéshozásra és még 
egy ország vezetésére is kiképezik. A nők megtapasztalják a versenyt, és 
szembesülnek a kockázatokkal és a stresszel. Éppen ezért spirituálisan 
sem érik be azzal, hogy háziasszonyok és anyák legyenek, az egyetemen, 
munkahelyen vagy parókián pedig kizárólag gyermekek tanítására le-
gyenek korlátozva; az egyház már nem elégedhet meg azzal, hogy a női 
munkaerőt pusztán a gondozás és iskoláztatás területén alkalmazza; a 
társadalom pedig többé nem fogadhatja el, hogy az egyház istentiszte-
letéből és szociális missziójából hiányoznak a laikus férfi ak. A teológiai 
képzés és kutatás a vallási központokban – ahol amúgy is túlzottan magas 
arányban vannak jelen – folyó aktív egyházi életre készíti fel a nőket. 
Azonban az ortodox teológiai fakultás még nem készíti fel a nőket államuk 
vagy egyházuk irányítására. Ha a nők a tőlük telhető legjobbat nyújta-
nák, engednék őket mást is tanulni? Vagy egyszerűen nincs ilyen jellegű 
tradíció? Sokkal szerényebben elgondolva: az ortodox egyház megengedi, 
hogy a nők „férfi ” képzésben részesüljenek, „férfi ” állásokat töltsenek be, 
„férfi ” környezetben és területeken dolgozzanak, és „férfi ” szakértői és 
szociális pozíciókat foglaljanak el. Miként magyarázzák ezt a spirituális 
atyák? Arról a kompromisszumról van szó, hogy az ilyen nőket legalább 
nem közösítik ki? Vagy van bármi, amivel a nők megbocsáthatóvá teszik 
férfi asságukat ebben az oly gyorsan változó világban? Vagy a válasz egyé-
ni? Amennyiben a genderegyenlőség tekintetében a lelki vezető részéről 
valamilyen módon negatív tanács érkezik, és amennyiben ez zaklatássá 
válik, ez nem az ortodox egyház valamely struktúrájának hivatalos, hirde-
tett véleménye. Az ilyen jellegű esetek leggyakrabban az egyéni spirituális 
lelkigondozás és az egyházi hivatalnokok magánvéleményének vagy inkább 
elméleti igehirdetői tevékenységének formájában jelentkeznek. Néhány 
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posztkommunista országban némely papfeleség rendelkezik világi állással, 
és az egész családot eltartja. Más esetekben, a parókia és az ottani pozíció 
függvényében a lelkész az egész háztartás megélhetését biztosítani tudja 
egyházi vagy világi munkája, avagy mindkettő végzésével. És a társada-
lom demokratizálódása nem fogja megkönnyíteni ezt a helyzetet a klérus 
számára. Továbbá a teológushallgatók többsége nem szándékozik egyházi 
parókián dolgozni vagy iskolákban tanítani. Ha igaz lenne, hogy a teológiát 
tanuló nőket apácákká és lelkészfeleségekké képezik, teljességgel lehetetlen 
lenne megoldani a lelkészek alacsony jövedelmének problémáját, valamint 
a laikus végzettségű emberek hiányát a zárdákban. 

Az EU törvényhozása biztosítja az új európai társadalmak polgárainak 
emberi és vallási jogaikat. A teológia megmarad néhány egyházi és laikus 
ember jó, de genderkoncepció nélküli önkifejezési eszközének. Az új európai 
társadalmakban az ortodox hit és élet, valamint a globalizált világ kereszt-
tüzében élő nőket kihívás elé állítja helyi nemzeti teológiájuk. A keresztény 
ortodoxia bizonyos mértékig összehasonlíthatóvá teszi Bulgáriát, az Orosz-
országi Föderációt, Szerbiát, Romániát, Görögországot és Ciprust. Továbbá 
az új posztszovjet és posztjugoszláv országok, valamint a távolabbi ortodox 
országok és ortodox kisebbségek is hozzájárulnak világszerte az ortodoxia 
mint kultúra képéhez. Az ortodox kereszténység egységes megközelítése 
egyre komplexebbé válik. Az ortodox kultúrát illető sztereotípia megtörése 
érdekében népekként szükségünk van szakértői segítségre, eszközökre és 
hangra annak megakadályozásához, hogy a régiónkhoz további – szekulá-
risabb – jelzők kapcsolódjanak: keleti, délkelet-európai, keleti keresztény, 
szláv, posztszocialista, balkáni, marginális, elmaradott, modernizálatlan, 
problematikus, más, furcsa, elkülönült, különböző, érdekes, vonzó, egzo-
tikus… világunk?

Vajon a gendertémákhoz és oktatáshoz kapcsolódó, területenként eltérő 
attitűdök az ortodox kereszténységen belül pusztán a kommunista múltból 
és a hagyományok megtöréséből erednek? Avagy a posztkommunista or-
szágok mégis rendelkeznek a modernizáció előnyével, ellentétben a válto-
zatlanul hagyományos patriarchális társadalommal? A genderre vonatkozó 
vallási attitűdök túlságosan gyakran helyi individuális, avagy kollektív 
népi pszichológiákhoz kapcsolódnak. És a teológusoknak különbséget kell 
tenniük a fent felsorolt valamennyi hatás között. Az ortodoxia helyének 
felfedezéséhez vezető legjobb út a különböző helyi kultúrákban azok val-
lási tradícióinak összehasonlítása. Az ilyen jellegű összehasonlítás nem 
lesz életszerű, amennyiben a teológusnők nem kapnak hangot nemzetközi 
szinten. A teológia és vallás iránt érdeklődő nők kommunikációjának, 
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szerveződésének igénye szerint az ortodox nőknek is aktív tagsággal kell 
rendelkezniük, bátorítva őket, hogy védjék meg a nők jogait. Az ortodox 
nőknek maguknak is segíteniük kell más nőket, nem pedig bármiféle ala-
pon hierarchikus viszonyokat építeni közöttük. Vajon valamennyi feleke-
zet, kor, foglalkozás, intézményi hovatartozás előjelének egyenlősége és 
nyitottsága lehetővé teszi-e az ortodox nők számára hálózatok építését 
és azok kommunikálását? Amint a teológusnők megismerik egymást, és 
törődéssel és tisztelettel tartják a kapcsolatot, képesek lesznek olyan glo-
bális, színes hálózat alkotására, mint a már létező részleges hálózatok 
némelyike. A világszerte élő kortársak számon tartása meg fogja gátolni a 
helyi identitásokon alapuló bárminemű sztereotípiák közvetítését, eljutva 
a közös európai identitáshoz.

Fordította: Móricz Nikolett

Linkek

Az Európa Tanács dokumentumai 

Resolution 1464. Assembly debate on 4 October 2005 (26th Sitting) [1464-es ha-
tározat. 2005. október 4-i gyűlésvita (26. ülés)]. http://assembly.coe.int/nw/
xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17372&lang=EN. (Megtekintés: 2016. 
március 25.)

Doc. 10670. Women and Religion in Europe. Report of the Committee on Equal 
Opportunities for Women and Men. Rapporteur: Rosmarie Zapfl -Helbling. Text 
adopted by the Assembly on 4 October 2005 (26th Sitting) [10670-es doku-
mentum. Nők és vallás Európában. A Nők és Férfi ak Egyenlő Esélyeiért Felelős 
Bizottság jelentése. Raportőr: Rosmarie Zapfl -Hebling. A szöveget elfogadta a 
gyűlés 2005. október 4-én (26. ülés)]. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-
Xref-ViewHTML.asp?FileID=11127&lang=en. (Megtekintés: 2016. március 25.)

Recommendation 1281. Gender Equality in Education [1281-es ajánlás a nemi egyen-
lőségről az oktatásban]. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDeta-
ils-EN.asp?fi leid=15315&lang=EN. (Megtekintés: 2016. március 25.)

Az Orosz Patriarchátus dokumentumai

The Russian Orthodox Church’s Basic Teaching on Human Dignity, Freedom and 
Rights [Az Orosz Ortodox Egyház alapvető tanítása az emberi méltóságról, sza-
badságról és jogokról]. https://mospat.ru/en/documents/dignity-freedom-rights/. 
(Megtekintés: 2016. március 25.)
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Az Universidad Pontifi cia de Comillas és az Universidad Internacional de La Rioja 
professzora. Neveléstudományból szerze  PhD-fokozatot, teológiából és képzőmű-
vészetekből BA fokoza al rendelkezik. Képzőművész (festő és szobrász). A madridi 
Asociación Mujeres y Teología (Nők és Teológia Társaság) és az ATE (Asociación 
de Teólogas Españolas – Spanyol Teológusnők Társasága) tagja.
Kutatási területei: ikonográfi a és vallási művészet, illetve a keresztény ikonográfi a, 
művészet és vallás, metaforikus teológia és pasztorális teológia kapcsolata.

A 21. század továbbra is számos vitás kérdést vet fel számunkra a nemek 
közötti egyenlőség terén. Az emberi lét összetettsége – ebben az egymásba 
fonódó és egymással kölcsönös függésben álló társadalmi viszonyrendszer-
ben – konfl iktusok sokféleségét hozza létre. Olyan egyenlőtlenségekkel 
kell felvenni a harcot, amelyek egymást erősítik, és ezáltal megnehezítik a 
felmerült akadályok gyors leküzdését. A sokszínű világot, amelyben élünk, 
valamint a női lét és a női hivatás kibontakoztatásának sokféle színterét 
olyan akadályok keresztezik, amelyek együttesen nehezen átléphető ha-
tárokat képeznek. A patriarchális rendszer többé már nem egydimenziós, 
hanem sokféle formába rendeződött át. Különböző egzisztenciális perspek-
tívákból szemlélve a patriarchális rendszer alkotta korlátok megakadá-
lyozzák a nőket abban, hogy a társadalom egészéhez hozzájárulhassanak, 
valamint hogy lehetőséget találjanak az önmegvalósításukra. A kirekesztés 
láthatatlan határokat képez, amelyeket csak óriási erőfeszítések árán lehet 
áthidalni. Ezek a jelen idők határai a nőkkel szemben; ezek által gyakorolja 
a kirekesztést a kor, amelyben élünk.

Ha áttekintenénk a kirekesztés egyes területeit, ráébrednénk, hogy bi-
zonyos részeken a nők jelenléte még mindig meglehetősen ritka; nemcsak 
szokatlan, hanem konfl iktusforrást jelent és elutasításra lel. Egy nő jelen 
lehet mindezen területeken akár egyidejűleg is, tartozhat egyik vagy másik 
közösséghez, ám sok helyen ugyanazzal a kirekesztéssel lesz kénytelen 
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találkozni. A saját bőrén kell megtapasztalnia ezeket a határokat, amelyek 
át- meg átszövik, kiegészítik, felerősítik egymást. Mindez a perifériákon 
élő nőkké tesz minket. Mint keresztény teológusnők, mint művészek, mint 
anyák ehhez a közösséghez tartozunk. Álljunk meg egy pillanatra néhány, 
számunkra ismert területen. Olyan területeken, amelyek egy férfi ak által 
épített világban felerősítik a nők nehéz helyzetét, ahol az erő nagysága és 
a hatalom a mérték… Ahol jelenlétünk kisebbségbe szorul és ellentmon-
dásossá válik, mint ahogy marginálisnak bizonyul a művészetek vagy a 
teológia terén… Ahol társadalmi előítéletek címkéznek fel minket, amelyek 
meghatározott háztartási, családi és kapcsolati rendszerbe skatulyáznak 
bennünket.

Adjunk minden határhoz egy képet;  eszmék, érzések, valóságok össze-
fonódó halmazát. Olyan ábrákat, amelyek képesek ajtókat rajzolni a hatá-
rokra, mintegy javaslatot téve arra, hogyan léphetünk át rajtuk és hogyan 
foglalhatjuk magunkba őket.

A női lét perifériái

Minden társadalom a különböző kapcsolati, tevékenységi és termelési-túl-
élési szükségletek alapján osztja fel tagjait. A szexuális dimorfi zmus (nemi 
kétalakúság) kényelmes szegregációnak ad lehetőséget, amely hierarchi-
zálja a társadalmi helyzetet, és létrehozza a társadalmi és nemi mintákat. 
A női és férfi  sztereotípiák képesek egyfajta rugalmasságra, ami a nemi 
szerepek és feladatok felcserélődését illeti, olyan mértékben, amennyire az 
egyes tagok képesek alkalmazkodni a társadalmi rendszer változásaihoz. 
Ily módon eltávolodunk a naturalizmus vagy a nemi szerepekre vonatkozó 
szexuális determinizmus egyes elképzeléseitől, amiért a feminista kultu-
rális antropológia is oly sokat harcolt.

Mégsem feledkezhetünk meg arról, hogy a nemi különbségek egyben 
társadalmilag is megkülönböztető tényezők. Amikor a társadalmi külön-
bözőség számára nem átjárhatóak a minták, akkor elnyomják az egyént, 
és egy bizonyos, meghatározott identitásmodell felvételére kényszerítik. 
A kizáró dinamika alapvető hiányokat feltételez mindkét nem képességeit 

 1 A szöveget kísérő képek Silvia Martínez Cano saját művei. A cikk egyes részeinek ábrá-
zolására válogatta ki őket alkotásai közül. Az . ábra a Felhatalmazás című sorozat része. 
A . ábra a Feltámadás című sorozat egyik eleme. A . és . ábra a Falak sorozatból való. A . 
ábra önálló alkotás. Silvia Martínez Cano nő, képzőművész, keresztény teológus és anya.
 2 D  N  , . o.
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1. illusztráció: Felhatalmazás 1. (a Felhatalmazás című sorozatból)
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illetően, amelyek vagy egymással szemben állnak, vagy kiegészítik egy-
mást. Így aztán, amint ezekkel a különbségekkel azonosulnak, nehezen 
áttörhető falak jönnek létre.

Ami a nők helyzetét illeti, a patriarchális szemlélet úgy tekint a különb-
ségekre, hogy azok a férfi akkal szembeni valóságos kisebbrendűség jelei. 
A társadalom perifériáin belül további perifériák jönnek létre – csak a nők 
számára. Ily módon leszűkül a társadalomban való részvétel lehetősége, 
és megerősödik a nők életének ellenőrzése. A nő – anyag, nő – érzelmek, 
nő – gyengeség kifejezéspárok leértékelik a nőkről alkotott képet az olyan 
társadalmakban, amelyek erősen azonosulnak a rációval, a hatalommal, 
a kontrollal mint a társadalmi berendezkedés eszközeivel.

A nemek roppant eltérő alkata kedvez a nők szexualizált szemléletének. 
A nőt általában a társadalom gyakorlati, de nem közreműködő tagjának 
tekintik: passzív alkotórésznek, amelynek kíséretre, irányításra, kiokta-
tásra van szüksége. Ez az alárendelő szemlélet a klasszikus fi lozófi ától 
napjainkig elfogadott volt a nyugati világban, és csak a történelem olyan 
pillanatai kérdőjelezték meg, mint például a feminizmus egyes áramlatai.

Talán a feminizmus volt hatással a megkülönböztetésre és más naturista 
áramlatokra, amiért a társadalomban felerősödtek a nők szociális felszaba-
dításának azok az aspektusai, amelyek a másságukat hangsúlyozzák, erre 
alapozva a női identitást. Míg egyes aspektusok hasznosnak bizonyultak a 
nők számára, mert tovább bővítették az autonómiájukat,  mások bizonyos 
nőkkel kapcsolatos minták fennmaradását segítették elő. A patriarchális 
berendezkedés ezeket az erőket a saját javára használta fel úgy, hogy iga-
zolta és megerősítette általuk azokat a feltevéseket, amelyek ellen a 20. 
század feminista irányzatai küzdöttek.

A nő szexualizálása – következésképpen a társadalom perifériájára kerü-
lése – többek között annak következménye, hogy többnyire anyagi termé-
szetű képet alkotnak róla. Így a nőre vonatkozó legfontosabb dolgok a teste 
és a szexualitása, és ennek függvényében alakul ki a nő társadalmi helyzete 

 3 Az elmúlt századok feminista forradalma ellenére Arisztotelész és más szerzők elmé-
letei továbbra is hatnak a társadalom nőkről alkotott képére, amely szerint „a nő csupán 
bizonyos adottságok nélküli erény birtokában létező nőstény (…), akinek van lelke, de nem 
a férfi éhez hasonló teljességben”. Ez az állítás, hogy csak az egyik legismertebb és a tör-
ténelem során sok más szerző számára forrásként használt példát emeljük ki, még mindig 
egy férfi központú és a nőket lenéző társadalomszemléletet táplál. Vö. A  , 
IV, b– a. (Arisztotelész valóban beszél a nőkről több művében is, így a Politikában, Az 
állatok történetében és a szerző által hivatkozott Az állatok eredetében, ám az idézett mondat 
ebben a formájában egyik műben sincs benne, sem a spanyol kiadásban, sem a görögben. 
– A szerkesztők megjegyzése.)
 4 P  , – . o.
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és kapcsolatai. A 20. század több áttörése a női jogok terén a szexuális és 
reprodukciós felszabadításról szól. Az utóbbi évtizedekben társadalmilag 
általánosan elfogadottá vált, hogy a nők szabadságot élveznek döntéseik 
meghozatalában, és abban a tudatban nőnek fel, hogy sorsukat maguk 
veszik kézbe. Mégis – a kommunikáció, a társadalmi felfogás és ikonok 
terén – azt tapasztalhatjuk, hogy újra előtérbe kerülnek a hagyományos 
női modellek, immár a 21. század saját kromatikájával.

A női identitásra olyan hiperszexuális kultúra nyomása nehezedik, mely-
ben a nemi különbözőség reklámtéma a másik nem számára. A reklámokban 
a női testet arra használják fel, hogy vásárlásra buzdítsanak, amelyet a 
vágy és nem a szükségletek vezérelnek. Tulajdonképpen szexuális tapasz-
talatról van szó, amelyet egy fogyasztói cikk hordoz magában. Ez pedig 
versengésre buzdítja a nőket, mivel a testük abszolút értékhordozóvá válik. 
Az, hogy szépek és szexuálisan kívánatosak legyenek, a női érettség egyik 
legfontosabb céljává lesz, maga mögé rendelve az önmegvalósítást. Ezek 
a nőképek mint ikonok zavarokat okoznak a nőknek önmagukról alkotott 
képében, akik így sokkal inkább a férfi aknak, mintsem önmaguk igényeinek 
akarnak megfelelni. A nemi különbség (ebben a használatban mint a nemek 
közti különbözőség) tovább mélyíti a nők és férfi ak közti szakadékot, növeli 
a nemek közt fennálló különbségeket, és még erőteljesebb megkülönbözte-
tést jelent azok számára, akik nem illenek bele ezekbe a standardok által 
meghatározott skatulyákba.

A nőkre ugyancsak nyomás nehezedik különböző társadalmi területeken, 
ahol döntéseik minden szinten feltételekhez kötöttek. Akadnak olyan jól 
képzett, magas szintű kultúrával rendelkező diplomás nők, akik nemisé-
gük hangsúlyozására alapozzák identitásukat. Egyre elterjedtebb a testtel 
való túlzott törődés. A divat és a testkultusz túláradó esztétikai jelensé-
ge a sikerhez vezető utat jelentik… Azok közül a stratégiák közül valók, 
amelyek kezdenek ismét megjelenni a fi atal nők gondolkodásmódjában. 
A legutóbbi ilyen jelenség a fűző mint „alakformáló” újbóli megjelenése, 
amely tulajdonképpen magát a testet nyomja el. A férfi ak elismerésétől 
való függés állandó összehasonlítást eredményez a nemek között, ami a 
feminizmus előtti idők nemi szempontrendszeréhez vezet vissza. A nők – a 
gyengeség mint hagyományos adottság által – mindig vesztes helyzetben 
vannak, ami a gyakorlatban kevesebb társadalmi lehetőséget, erőforrást 
és több béklyót jelent.

A felnőtt nőket egy sor olyan kijelentéssel illetik, amelyekkel szembe-
sülniük kell a túlélésük érdekében. Az első a nők szabad döntéshozatalával 
kapcsolatos, ami az életüket és kapcsolataikat illeti. Mégis, egy évszázadnyi 
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feminista törekvés után újra szembesülünk azzal, hogy a párkapcsolat, az 
apa–lánya, anya–lánya kapcsolat továbbra is passzív viselkedésre biztatja 
a gyermek és kamasz lányokat. Ezek a jövőbeli felnőtt nők azután „bábu-
identitást” vesznek fel a férfi ak igényeinek kielégítése érdekében. Döntéseik 
újfent a szexualizált és diff erenciált nevelés függvényében születnek, amely 
ismételten a hagyományos női lét mintái felé tereli őket.

A második azt ígéri a nőknek, hogy a férfi akkal egyenlő feltételek mellett 
juthatnak be a munkaerőpiacra. A munkához jutás azonban mégis egyen-
lőtlen, és ez nagyon hamar világossá válik: már a nők pályaválasztásánál, 
azaz, hogy milyen területen szeretnének tanulni vagy dolgozni. A társadal-
mi szemléletmód arra ösztönzi őket, hogy olyan pályát válasszanak, ahol 
másokról gondoskodnak – azaz a családban betöltött szerepüket hivatottak 
kiterjeszteni. Spanyolországban az orvosok 46%-a nő, de a szakterületen 
belüli eloszlás már egyenetlen. Néhány egészségügyi központban (elsődle-
gesen háziorvosi ellátás) a dolgozóknak akár 100%-a nő, míg csupán 13% 
azoknak az orvosnőknek az aránya, akik PhD-tanulmányokat folytatnak, 
hogy azután a kutatásnak éljenek.  De továbbra is ott van számukra az 
üvegplafon: a vezetés, menedzsment, üzleti és politikai élet mint elérhe-
tetlen hivatások… A vezető beosztású és igazgatósági pozíciók általában 
férfi kézben vannak, csakúgy mint a nagyobb presztízsnek örvendő orvosi 
szakterületek, mint a sebészet (81%) vagy a traumatológia (88%). Az or-
vosi szakmában a nők 20%-a csökkentett vagy részmunkaidőben dolgozik. 
Meglepő módon olyan problémák vetődnek fel, amelyeken úgy tűnt, hogy 
már túljutottunk. Az biztos, hogy a világméretű gazdasági válság a pat-
riarchális rendszert megtartó stratégiák megerősödését szolgálja, ami a 
munkanélküli nőket arra készteti, hogy otthon maradjanak, a fi atalokat 
pedig arra, hogy engedjenek a jövővel kapcsolatos elvárásaikból.

A harmadik nézet azon a meggyőződésen alapul, hogy nőnek lenni annyit 
jelent, mint azonos mértékben szerepet vállalni a közéletben és a magán-
életben. A megduplázott szerepvállalás nehezen feloldható kettősséget hoz 
létre. Egyesek a közéletre áttolódó önmegvalósításuk kedvéért vállalják, 
hogy lemondanak az anyaságról, vagy úgy gondolják, hogy az a társadalmi 
részvétel egyetlen módja. Mások belenyugszanak és felvállalják a két világ 
összeegyeztethetőségének lehetetlen voltát, és az anyaságban találják meg 
magánszemélyként az önmegvalósításuk központját. Egyes társadalmi 
csoportokban maguk a társadalmi stratégiák hoztak létre olyan új elképze-

 5 Az adatok az Instituto de la mujer (Nők Intézete) internetes portáljáról származnak: 
http://www.inmujer.es/estadisticas/consulta.do?area= . (Megtekintés: . március .)
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léseket a nőiséggel, az anyasággal, valamint a természetes dolgokhoz való 
visszatéréssel kapcsolatban, amelyek a hagyományos modelleket igazolják. 
Bizonyos női közösségek az otthonszülésre szavaznak, és a szoptatás akár 
két-három éves korig való kitolására; természetes anyagokat használnak 
a személyes higiénéjükhöz, újra felhasználható, mosható pelenkákat vásá-
rolnak, és a tisztasági betéteket is újrahasznosítható eszközökkel váltják 
ki… Mindez azzal az előnnyel jár, hogy egy természetes, környezetbarát, 
kevésbé pazarló világot építenek maguk köré, ugyanakkor ismételten az 
erőforrások és a lehetőségek beszűkülését is jelenti a nők számára. Mások 
vállalják a rosszul fi zetett és el nem ismert „dupla munkanap” skizofré-
niáját. Az, hogy mindkét társadalmi elvárásnak meg szeretnének felelni, 
olyan következményekkel jár, mint a stressz, az egészségügyi problémák 
és a személyes szabadidő hiánya.

A női lét magában hordozza azt az erőtöbbletet, amelynek segítségével 
előbbre lehet jutni az életben, hangot lehet adni a társadalomban, és el 
lehet érni céljainkat. A jelenlegi válsághelyzet ezt megnehezíti számunkra. 
Mégsem veszíthetjük szem elől az eddigi eredményeket olyan területeken, 
ahol a nők, sokféleségük és párbeszédük által, továbbra is ösztönzői az új 
kapcsolati modellek és megújult társadalmi részvételi struktúrák követe-
lésének a társadalomban.

A keresztény női lét perifériái

Kereszténynek lenni áldásos dolog a nők számára; Krisztus idejében ugyan-
úgy, mint napjainkban. Jézus kapcsolata a nőkkel felszabadító kapcsolat volt 
akkor is, és továbbra is az. Két szempontból is felszabadító: egyrészt, mivel 
Jézus a nőknek is megadja a lehetőséget, hogy kövessék őt, ami kiemeli őket 
az 1. századi zsidó és görög-római világban betöltött hagyományos szere-
pükből. Bár akadnak példák, amelyek a földközi-tengeri diaszpórában élő 
zsidó nők közül említenek olyanokat, akik aktívan részt vettek a vallási, 
társadalmi, gazdasági és politikai életben, a nagy többség azonban sokkal 
korlátozottabb vallási és szociális életet élt. Csupán három előírásnak kel-
lett eleget tenniük: meggyújtani a sábeszgyertyákat, egy kis darab tésztát 
elkülöníteni és elégetni, mielőtt a kenyeret a kemencébe tennék, valamint 
betartani a női tisztaságra, menstruációra vonatkozó előírásokat.  Men-
tességet kaptak bizonyos törvények alól, mivel úgy ítélték meg, hogy azok 

 6 H  , . o. Lásd W  .
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2. illusztráció: Szó (a Feltámadás című sorozatból)
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akadályozták volna őket a családi kötelezettségeik teljesítésében: ilyenek 
voltak például a jeruzsálemi zarándoklat vagy a Tóra tanulmányozása. 
A nők hallgathatták az igét, követhették Mózes előírásait a magánéletükben, 
de nem volt szavuk a vallási közösségben.  Ez utóbbi esetben nem a zsidó 
vallás, hanem annak akkori értelmezése problematikus. Jézus forradalmat 
hirdet, újfajta alapelveken nyugvó közeledést Istenhez, utat a bölcsesség 
felé, és ezáltal felszabadítja a nőket a társadalmi kötöttségeiktől, megadva 
nekik a vallásuk követésével kapcsolatos szabad döntési jogot.

Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus követőinek csoportja férfi akból és 
nőkből állt. Egyes nők neve nem maradt ránk, másoké igen. Lukács említi 
Mária Magdolnát, Johannát és Zsuzsannát (Lk 8,1–3) és János Jakab Mári-
áját, Mária testvérét, és Máriát, Kéfás feleségét (Jn 19,25). Többen voltak 
a vándorok csoportjából – ők azok, akikről nem maradtak fenn informá-
ciók. Mivel a férfi  tanítványok esetében ugyanez a helyzet, természetes 
azt gondolnunk, hogy heterogén csoportról van szó,  ahol az evangélisták 
csak a legfontosabb női és férfi  tanítványokat nevezik meg. Érthető tehát, 
hogy ezek a nők Jézus tanítványaiként éltek, és a férfi akkal egyenrangú 
tagjai voltak a csoportnak. Ebben az értelemben a Mária és Márta házában 
történtek teológiai narratívája megjeleníti azokat a nehézségeket, amelyek 
felvetik a jelenlét problémáját a Lukács által leírt közösségekben: azaz 
hogy a nők jelenléte és egyenlő részvétele már nagyon korán feszültségeket 
okozott a keresztény közösségekben.

Másrészt Jézus a nőket testileg és lelkileg is meggyógyította. Felszabadí-
totta őket terheik alól, elhívta őket a királyságról szóló üzenetet megosztani, 
ezáltal pedig újra beépültek a társadalmi rendszerbe, és megváltoztatták 
azt.  Jézus találkozása a kánaáni asszonnyal olyan példa, amely megvál-
toztatja Márk evangéliumának menetét (Mk 15,21–28), megnyitva a Jézus 
által felajánlott megváltás lehetőségét más népek és ezzel együtt más népek 
asszonyai számára is.  Ez már önmagában törvénysértő és megbotránkoz-
tató cselekedetnek minősült abban a korban. Az evangélisták törődése a 
közösség életével segít nekünk annak megértésében, hogy Pál leveleiben és 
az első keresztények írásaiban miért válik olyan ellentmondásossá a nők 

 7 H  , . o. Vö. K  , . o.
 8 T  , – . o.
 9 Ebben az értelemben Elisa Estévez egy olyan társadalmi szintű gyógyító rendszert vet fel, 
amelyben nemcsak a gyógyító vesz részt, hanem egy olyan dinamika keletkezik, amelyben 
a beteg, a családja, a szomszédjai, a hitrendszere és szokásai is részt vesznek a gyógyítás-
ban oly módon, hogy teljesen megváltoztatják a társadalmi környezetet. Vö. E  , 

– . o.
 10 Uo. . o.
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szerepe. MacDonald a közélet és magánélet közti határra és a keresztény 
közösségek asszonyai által a földközi-tengeri térség felé mutatott szemlé-
letre irányítja a fi gyelmet.  Ez a gondolat áll a fej befedésének vitája (1Kor 
11,2–16) és más olyan kérdések mögött, amelyek a Jézus javaslatait komolyan 
vevő nők viselkedésével kapcsolatban merülnek fel. Találunk belőlük Pál 
leveleiben és más, későbbi keresztény szerzők írásaiban is.

Olyan kérdések ezek, amelyeket Jusztinosz tesz fel Apológiájában a férjes 
asszony életéről,  de Ambrus  is a nők ingatag és gyenge természetéről 
beszél, vagy megemlíthetjük Tertullianus nők elleni érvelésében említett 
bűnre való hajlamukat is, amelyet legfőképpen a De cultu feminarum című 
művel erőszakol a keresztény gondolkodásmódra. Ez a hozzáállás a nők te-
rületvesztésére mutat rá a gyülekezetekben, ami napjainkban is jelen van. 
A keresztény nők életét korunkban is átszövi a hagyományos, patriarchális 
szemlélet, amely egy egzisztencialista fenomenológiai perspektívából ki-
indulva még ma is „a női személyiség természetes hitvesi hajlandóságát” 
vázolja fel. Ez a kifejezés, amely a Mulieris dignitate 20-ban jelent meg,  
azt kívánja értésünkre adni, hogy a nő magánszemélyként történő önmeg-
valósítása, méltósága és elhivatottsága a teremtéstől fogva adott, jellemző 
adottságainál fogva csakis az anyaság és a férfi nak való alávetettség női 
szerepeiben történhet meg – vagy ennek híján a szabályozott szüzességben. 
Így továbbra is a férfi  a nő vezetője (Ef 5,21–28), aki Isten és a nő között 
közvetít. E kritérium értelmében a keresztény nők ki vannak zárva min-
denféle gyülekezeti felelősség alól, illetve részvételi lehetőségből, mint a 
papság vagy a keresztény gyülekezetek vezetői tisztsége.

Mindazonáltal II. János Pál egy másik dokumentumban elismeri a nők 
Jézustól kapott és az évszázadok során szerzett tanítványi státuszának 
megsértését: „Sajnos olyan beidegződésekkel átszőtt történelem örökösei 
vagyunk, mely minden korban és mindenütt megnehezítette a nő útját, 
akinek méltóságát félreismerték, értékeit eltorzították, akit gyakran ki-
zártak, sőt rabszolgává tettek. Ez akadályozta abban, hogy valóban önmaga 
legyen, az egész emberiséget pedig megfosztotta az igazi lelki gazdagságtól. 
Biztosan nem lenne könnyű pontosan kimutatni a bűnös felelősséget, ha 
azokra a kulturális lerakódásokra gondolunk, amelyek évszázadokon át 
meghatározták a gondolkodásmódot és az intézményeket. De ha eközben, 

 11 M D  , – . o.
 12 Uo. – . o.
 13 B  , – . o.
 14 II. János Pál .
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különösen bizonyos történelmi körülmények között az Egyház számos fi a 
is követett el objektív bűnöket, azt őszintén sajnálom.”

Ez a kijelentés lehetőséget nyújt a keresztény nők és férfi ak közti pár-
beszédre, és további harcra hívja fel a keresztény nőket a gyülekezeti 
egyenlőségen alapuló együttélésért.

A hasonló kijelentések ellenére nyilvánvaló, hogy a keresztény nők hely-
zete a gyakorlatban sok kívánnivalót hagy maga után. Sokan közülük a 
gyülekezeti lét peremére szorulnak, mert körülményeik miatt elutasításra 
lelnek: elváltak, leszbikusok, egyedülálló anyák… Mások olyan közösségek-
ben élnek, ahol tevékenységük a papság előírásainak megfelelő szolgálatban 
merül ki vagy a keresztény családok gondozására szorítkozik. Mégis létezik 
a keresztény nők egy kicsi csoportja, amely visszaköveteli magának a helyét 
Jézus mellett. Ők úgy tekintenek magukra, mint Krisztus megváltásának 
közvetítőire, és örömmel élik meg az egyház belső felépítésének átalakítása 
során végzett munkájukat. Periférikus létük ellenére Krisztus egyházához 
való tartozásukat hirdetik mint Isten tervének továbbítói.

A női lét perifériái a teológiában

A nők jelenléte a kultúra világában továbbra is csekély. Hosszú ideig az 
iskolába járást is tiltották számukra. Akik hozzájuthattak a bölcsesség 
kiváltságához, előítéletekkel és megvetéssel szembesültek azon egyszerű 
tény okán, hogy nők: „A férfi ak azok, akik kidolgozzák a társadalom érték-
rendjét, ők azok, akiknek szavuk van a nők fölött; ily módon minden, amit 
a középkori nők világáról tudunk, azt alapvetően férfi ak, nagyrészt papok 
írták.”  Ez a középkorra vonatkozó kijelentés más történelmi korszakokra 
is kiterjeszthető. A nők kulturális körökben való korlátozott jelenlétének 
alapvetően két következménye volt: először is a nők által létrehozott iro-
dalmi alkotások csekély mennyisége, ami sok férfi nak szolgált alapul arra, 
hogy ezáltal igazolják a nők szellemi alsóbbrendűségét; ez a férfi úi érvelés 
észrevétlenül képes fenntartani az egyenlőtlenség állapotát, amely kibillen-
ti a társadalom egyensúlyát a férfi ak javára. A férfi ak saját paramétereik 
alapján konstruálták meg a történelmet és az emberi lét antropológiai 
szemléletét, egyáltalán nem számolva a nők élettapasztalatával. Így aztán 

 15 Uo.
 16 F –F  , . o.
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3. illusztráció: Palesztina (a Falak című sorozatból)
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a férfi  gondolkodásmód vált elfogadottá, míg az élet női dialektikája mar-
ginálissá, standardon kívülivé vált.

Ebből a tényből kiindulva gyakran találkozunk olyan kijelentésekkel, 
mint a II. orléans-i zsinat (533) megállapítása, amely szerint „soha töb-
bé nem lesznek felszentelve női diakonisszák, nemük gyengesége miatt” 
vagy az autuni zsinat (670) tiltása arra vonatkozóan, hogy a nők oltárhoz 
lépjenek.  Az oltárhoz lépés a szólás jogát jelentette, amely kizárólag a 
cölibátusban élő férfi ak kiváltsága volt. Teológiailag így gondolkodnak 
tehát rólunk és önmagukról a férfi ak, akik a tudatlanság falaival keríte-
nek körül bennünket. Azok, akiknek megadatott az akarat és a lehetőség, 
hogy áthágják ezeket a korlátokat, megálmodhattak egy más világot; így 
tett például Christine de Pisan. Nehezen találunk olyan nőket, akik a tör-
ténelem során szakítottak kulturális környezetük patriarchális sémáival, 
és másképpen mertek beszélni és cselekedni; magukhoz ragadták a szólás 
jogát, és kritikai megjegyzésekkel illették e gondolat megalkotóit. Tény, 
hogy nevük nem maradt fent, hanem feledésbe merült a történelem során; 
ezért nehéz beazonosítani a nők ismert gondolatait is, amelyeket megszűrt 
a férfi ak értelmezése. Ezért a nők mindig az ortodoxia és a heterodoxia 
határán helyezkednek el, ami egyet jelent a hallgatás és a csend megtörése 
közötti határon lévő különbséggel.

A történelem első női teológusának Juana Inés de la Cruz nővért tekintjük 
(1651–1695). Apácaként azt hirdette, hogy egy személy neme nem elegendő 
ok arra, hogy az intelligenciáját a keresztény közösség javára fejlessze: „Ti, 
balga férfi ak, akik a nőket ok nélkül vádoljátok, anélkül, hogy látnátok, 
hogy ti vagytok az oka ugyanannak, amit hibául rótok fel nekik. Megküz-
dötök az állhatatosságukkal, azután azt a súlyos kijelentést teszitek, hogy 
a dolognak bujaságuk az oka.”  Juana Inés de la Cruz nővér már arról 
beszél, hogy más véleményeket is meg kell hallgatni és a nők kizárásának 
okait elemezni.  Később más nők is párbeszédre tudtak lépni a férfi akkal, 
és hallathatták hangjukat. Ezek többnyire kritikus megnyilvánulások vol-
tak, ez pedig eleinte kedvezett annak, hogy a nők véleménynyilvánítását 
elutasítsák, azaz megint csak nemtetszést vívott ki. Talán ezért viselik a 
női teológusok önmagukon a feszültség és a szembeszegülés letörölhetetlen 
jelét, ami bizalmatlanságot kelt velük szemben, és emiatt nem hallgatják 
meg követeléseiket, mert túlzásnak vagy nem helyénvalónak tartják azokat.

 17 M  , . o.
 18 O  , . o.
 19 C  , . o.
 20 F  , – . o.
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A II. vatikáni zsinatot követően a nők jelenléte a teológiában megsokszo-
rozódott. Hatalmas lehetőség volt a teológiai gondolkodás számára, hogy 
olyan területek irányába bővüljön, amelyekről a nőknek sok mondanivalójuk 
van. Az elmúlt ötven évben megsokszorozódott a női teológusok kiadványa-
inak száma, ami egyaránt vonatkozik teljes szövegekre és kiadványokra, 
valamint olyan nemzetközi és szakfolyóiratokra is, mint a Concilium, amely 
több számát teológusnők refl exióinak szentelte. Ám ez továbbra is periféri-
kus terület, amely csak nagyon szűk egyházi körökhöz köthető. Az utóbbi 
évtizedekben a posztmodern gondolkodás kedvezően hatott az individuumra 
és a szabadságra nézve, és ez a nők számára több szempontból is előnnyel 
járt (jogok, követelések stb.), ugyanakkor konzervatív fordulatot is vett, 
ami a férfi ak és nők szólásjogának valós egyenlőségét illeti. Ez a mozgalom 
abból az elgondolásból született, hogy a nemek közti különbségek annyira 
valósak, hogy a nőkkel újfent egyre inkább a magánszféra területeit hoz-
zák összefüggésbe, mert úgy tartják, hogy szeretet és gondoskodás terén 
ők a tökéletesebbek.  Ezeken a területeken a megszólalás és vele együtt 
az értelem kevesebbet nyom a latba, mint a szeretet cselekedetei, ezért a 
nőnek különleges szerepe van a család és az otthon terén.

Így a teológusnők naponta szembesülnek annak a kettősségnek a problé-
májával, hogy mit kíván tőlük Isten, és mit írnak elő számukra a szokások, a 
törvények és az egyházi szemlélet.  Napi szinten megküzdenek azért, hogy 
szavuknak férfi társaikéval azonos súlya legyen. A teológusnők több nehéz-
séggel is szembesülnek teológiai tanulmányaik során, mert sok helyütt ne-
mük miatt nem engedélyezik számukra a tanulást. Olykor olyan az órarend 
összeállítása, hogy egy nő nehezen tudja azt összeegyeztetni a munkájával. 
Olyan kezdeti előítéletekkel és általánosításokkal is szembe kell nézniük, 
amelyek szerint a teológiai tudásuk hiányos, nem eléggé rendszerezett, 
túlságosan érzelemgazdag. Kisebbségként élnek egy férfi világban, és a 
férfi ak gondolatmenetének összefüggéseit tanulják. A teológusnők munkája 
során természetes az a szándék, hogy a hagyományos teológiával szemben 
kérdéseket vessenek fel. Provokálnak, vitákat indítanak női és feminista 
szemmel nézve az istenélmény megtapasztalásáról, a bibliai hermeneuti-
káról, a krisztológiáról, az erkölcstanról és az egyháztanról… Így újfajta 
antropológiát állítanak össze, amelybe beleillesztik a női lét világban szer-
zett tapasztalatát, periférikus helyzetük ellenére – a perifériáról. Újfajta 
megközelítést adnak a teológiának, új aspektusokat fedezve fel, amelyek 

 21 C  , – . o.
 22 F  , . o.
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megújítják és felfrissítik azt. Teológusnőnek lenni nagyon bonyolult út, 
ahol állandó küzdelem folyik azért, hogy meghallgassák tőlünk az igét a 
kis és nagy egyházban egyaránt.

A női lét perifériái a művészetben

Napjainkban a női művészek jelentős helyet foglalnak el a vizuális mű-
vészetekben. Annak ellenére, hogy valódi elmozdulás történt a női kép-
zőművészek komolyabb részvételének irányába, a statisztikák szerint ez 
továbbra is a férfi ak világa maradt. 1985-ben a Guerilla Girls a MOMA előtt 
demonstrált azt kritizálva, hogy az időszakos kiállítás alkotóinak csak 10 
százaléka nő,  a MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales – Nők a 
Vizuális Művészetekben) legutóbbi felmérése pedig arról tanúskodik, hogy 
a különbségek továbbra is jelentősek, hiszen a képzőművészeti kiállításo-
kon a nők még mindig csak 13 százalékban vannak jelen.  Ezek nagyon 
hasonló eredmények, és roppant botrányos, ha tekintetbe vesszük, hogy 
közben huszonhét év telt el.

Mindenesetre tény, hogy más tudományágakhoz, így például a teológiához 
hasonlóan a nők sokkal nagyobb nehézségekkel találkoznak a művészeti 
képzéshez való teljes körű hozzájutás során is, hiszen bizonyos tantárgyak – 
mint például az anatómia vagy a modell utáni rajz – az elmúlt évszázadokban 
tiltottak voltak számukra. Műveik nyilvános kiállítása vagy eladása sem 
bizonyult egyszerűnek, mivel azzal a nézettel kellett megküzdeniük, hogy 
a nő számára a művészet csak „hobbi”. Sofronisba Anguisola (1531/32–1625) 
volt az első nő, aki II. Fülöp királysága alatt bejegyzett udvari festő volt, 
azonban soha nem adta el a festményeit és megrendeléseit, és megbízásai 
mindig kisebb ajándékok voltak, amelyeket a művésznő a különböző mél-
tóságoknak készített. Ez az atyáskodó szemlélet a nők művészetéről azt 
eredményezte, hogy a nők művészi alkotásainak hitelessége nagyon alacsony 
volt. Ennek hatása napjainkban is érezhető a női és a nőkkel kapcsolatos 
művészetben. Az impresszionizmus festészetét továbbra is a férfi  festők, 
úgymint Monet, Manet, Renoir művein keresztül tanulmányozzuk… Viszont 
kevesen tudják, hogy e mozgalomnak voltak női képviselői is, akik a végsőkig 

 23 -ben a New York-i Modern Művészetek Múzeuma (MOMA) az International Survey of 
Painting and Sculpture (A festészet és a szobrászat nemzetközi áttekintése) címmel nyitotta 
meg kortárs művészeti kiállítását.
 24 . Beszámoló a női képzőművészekről tíz kortárs művészeti múzeumban -ben: http://
www.mav.org.es/index.php/observatorio/informes. (Megtekintés: . február .)
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4. illusztráció: Várakozás
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továbbvitték az impresszionizmust. Berthe Morisot-nak (1841–1895), Mary 
Cassattnak (1844–1926) vagy Eva Gonzalesnek (1849–1883) otthonukban 
kellett megtalálniuk kiváló minőségű alkotásaik számára az ihletet és a 
művészeti modelleket, de sohasem tudták azokat olyan jól eladni, mint férfi  
alkotótársaik. Ők voltak azok, akik utat nyitottak más nőknek, akiket a 20. 
században ismerhettünk meg, és akiknek a munkáit megcsodálhatjuk a 
múzeumokban és az audiovizuális világban. Viszont nehezen találnánk meg 
őket az iskolai művészettörténet-könyvekben. A nők művészete láthatatlan.

A MAV egy másik tanulmányban azt is felfedte, hogy az elmúlt tíz évben 
(2000 és 2009 között) 22 spanyolországi művészeti központban megren-
dezett, mintegy ezer egyéni kiállítás elemzése után arra az eredményre 
jutottak, hogy a kiállított műveknek csupán 20 százaléka női művészek 
munkája, s közülük is csak 9,4 százalék spanyol nőké. Ezek a számok 
arról tanúskodnak, hogy a női művészek munkáját szinte egyáltalán nem 
ismerik el, és ezzel együtt mennyire minimális annak a lehetősége, hogy 
a továbbiakban méltó körülmények között jöhessenek létre műalkotásaik.

A női művészeknek folyamatosan bizonyítaniuk kell, hogy képesek al-
kotni, és hogy minden esetben ugyanolyan volumenű művészek, mint a 
férfi ak bármelyike. Ezért, mivel úgy érzik, a kulturális befogadó közeg 
nem áll mögöttük támogatólag, sokan hagyják el a pályát, és a gyerekne-
velésnek vagy az általános és középiskolai oktatásnak szentelik magukat. 
És ezért sokan közülük egyesületeket hoznak létre egymás támogatására, 
és kritikát fogalmaznak meg a kultúra és a vizuális média szerkezetével 
kapcsolatban. Az alkotóművésznők számára gyakori téma a nemiség és az 
identitás kérdése, mivel gondolkodásra készteti őket a saját valóságuk és a 
társadalmi közeg életükre és munkásságukra gyakorolt hatása.  Egyénileg 
vagy csoportosan olyan helyeken tűnnek fel, ahol átalakítják a magán- és 
a nyilvános szféra határait. A művészetet a politikai ellenállás eszközévé 
formálják, és lehetőséget teremtenek az őket foglalkoztató kapcsolatháló-
zatok és a szimbolikus kifejezés számára.

A vizuális média alkotásaikkal szemben támasztott ellenállása miatt sok 
képzőművészettel foglalkozó nő azon fáradozik, hogy művészete segítsé-
gével felfedje a nők kétes helyzetét és nehézségeit, akik pedig a kulturá-
lis gondolkodás valódi zászlóvivői lehetnének. Leépítik a nőket elnyomó 
társadalmi értékeket és megkérdőjelezik a patriarchális rendszer etikai, 
esztétikai és szociális stratégiáit.  Részt vesznek a művészi (audiovizuális 

 25 N  , – . o.
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művészi) kifejezés és nyelvezet megváltoztatásában, hogy beleépíthessék 
a köztudatba a női élettapasztalatot is. Ezért élnek határterületen ezek 
a nők, akik egy új kollektív képzet hordozói, amely a világ számára egy 
egyenjogúságon alapuló alternatívát kínál.

Az anyaság perifériái

Az egyik legfontosabb tényező, amely a nők életét befolyásolja, a család. 
Az anyaság gyökeresen megváltoztatja a nők életét és megszabja valóság-
szemléletüket. A nőket nemük és funkciójuk szerint tipologizálják: család, 
szaporodás, gondoskodás, gyerekek, háztartás. E társadalmi szerepekkel 
való azonosulás a nemek közti értékek és normák teljes elkülönüléséhez 
vezet a családon belül. Ezek a családi kapcsolatok pedig elvárásokat eredmé-
nyeznek, és tovább erősítik a fi úk és lányok különböző képességek szerinti 
nevelését, ami a legapróbb sejtekből kiindulva továbbra is lehetővé teszi a 
társadalmon belüli mozgások kontrollját.

A nők ebben a helyzetben egy olyan magánszférába érezték magukat 
bezárva, ahol csak el nem ismert, nem éppen nagyra értékelt tevékeny-
ségeket vártak el tőlük. Egyrészt az anyaság értékét idealizálták mint a 
gyermekek, a jövő állampolgárainak gondviselőjét, másrészt a társadalom 
számára oly szinten váltak láthatatlanná, hogy a közösség életével kapcso-
latos problémák megvitatásában sem vettek részt.

Manapság többféle családtípus létezik, és ami ennél is fontosabb: a csa-
ládon belüli szerepek rugalmasan, dinamikusan alakulnak. Lassan kiala-
kult a családon belüli feladatok megosztása, amely valamelyest leveszi a 
terhet az anyák válláról, és lehetőséget ad számukra, hogy önmagukkal és 
önmegvalósításuk lehetőségeivel is foglalkozzanak. A függőségi viszonyok 
csökkennek, az apa és az anya, a szülők és a gyermekek közt egyre inkább 
az egyenjogú párbeszédek válnak jellemzővé. Enyhülnek a tekintélyelv és 
az engedelmesség közti ellentétek, és mindenki a magánélet és a családi 
élet összeegyeztetésére törekszik.

Ennek ellenére nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a társadalmi-
lag továbbra is mérvadó patriarchális szemlélet erőteljesen ragaszkodik a 
hagyományos családmodellhez. Most, a világválság idején a hagyományos 
család eszméje nagy befolyást gyakorol a társadalompolitikára, újfent el-
ismerve az apa fennhatóságát mint egyetlen olyan értéket, amely képes a 
családon belüli zavarok megoldására. Így azt tapasztaljuk, hogy manapság 
újra ez a modell kapott központi szerepet a társadalmi jólét rendszerében.
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5. illusztráció: Anya az ablakban (a Falak című sorozatból)
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A nők – mint a válságban elsődlegesen érintettek – pedig visszatérnek 
a hagyományos családmodellekhez mint végső helyhez, ahol identitásukat 
kialakíthatják. Ehhez olyan további nehézségek is járulnak, amelyeket már 
a miatt a puszta tény miatt kell elszenvedniük, hogy nők. Egyrészt önmaguk 
megvalósításáról mondanak le, mivel magukra veszik a családi teendők 
nagy részét, másrészt az önmagukra szánt időről, mivel gondját viselik 
másoknak – és ezzel annak a csekély lehetőségéről is, hogy a nyilvános szfé-
rába visszatérve minőségi munkakört tölthessenek be. Harmadrészt a nők 
fejében az a tudat alakul ki, hogy ezeket a döntéseket szabad akaratukból 
hozták meg, és nem befolyásolta őket a patriarchális társadalmi normák 
nyomása. A választott elzárkózás tudata válik elfogadottá, és elterjed, hogy 
a „házitündér” státusza mindig is a nőkre volt jellemző.

Mégis feltehetjük a kérdést: vajon mi történik azokkal a nőkkel, akiknek 
a patriarchális elnyomással szemben kritikus a hozzáállásuk, és szabad 
akaratukból döntenek a családalapításról és arról, hogy a fi aik és lányaik 
nevelését a családon belül megosztva vállalják? Ők azok a nők, akik nem 
adják fel a nők jogaiért folytatott harcot, és annak örömét sem, hogy a 
gyerekeiket az örömteli gondoskodás egyenjogúságában neveljék. Ezek 
a nők duplán szenvednek a társadalmi kényszerek nyomása alatt. Egy-
részt nem férnek már bele az alázatos nő hagyományos szerepébe, mivel 
nem nézik őket jó szemmel azok, akik szemében az alárendelt nő képe a 
mérvadó. Másrészt gyanúsnak és konzervatívnak címkézik őket azokban 
a társadalmi körökben, ahol a hagyományos családi formákat elutasítják, 
és arra biztatják a nőket, hogy ennek nevében mondjanak le az anyaságról, 
amit ők az önmegvalósítás szempontjából felesleges tehernek tartanak. 
Ezek a nők is határterületen élnek, mert a saját identitásuk és a másokról 
való gondoskodás csodálatos megtapasztalása között keresik a kapcsolatot.

E nők számára az anyaság egyszerre terhes és áldásos. Terhes, mert 
tudják, hogy milyen lemondásokkal jár az önátadás mások javára, a teljes 
apai/anyai felelősség igénye, amit a párjával kell mindenkinek megosztania, 
miközben döntése miatt folyamatosan ki van téve mások előítéleteinek. 
És áldásos, mert magában foglalja azoknak a nőknek a tapasztalatát, akik 
szenvednek női valójuk érdekérvényesítése miatt, tanulnak saját és mások 
tapasztalatából, valamint hozzájárulnak egy más létforma láthatóvá tételé-
hez, és így az individualizmus és a saját érdekek társadalmi paramétereit 
olyanokká alakítják át, amelyek szolidárisabbak és kapcsolatokra épülnek. 
Azok a nők, akik azt választják, hogy két világ között élnek, kapcsolatot 
teremtenek a háztartás női világa és a társadalmi-politikai valóság kö-
zött. Szemléletet változtatnak: leépítik a gondoskodásról, a szeretetteljes 
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párbeszédről és mások életöröméről alkotott férfi  előítéleteket, amelyek 
összeférhetetlenek lennének a tekintély és hatalom politikájával.

Apró következtetések

Végül elmondhatjuk, hogy egy nőnek bármilyen téren nehezebb érvényesül-
nie (a cikkben említetteken vagy azon kívülieken egyaránt), mint egy férfi -
nak. Nőnek, kereszténynek, teológusnőnek, művésznőnek és anyának lenni 
azt jelenti, hogy folyamatosan igazolni kell magukat másokkal szemben. 
E különböző arculatok egyeztetése az élettelen valóság és az életszeretet 
felszabadító tudata közötti egyensúlygyakorlatot jelenti a nő számára. Két 
vagy több ilyen terület együttes megtapasztalása (keresztény nő, keresz-
tény teológus, teológus és művésznő, anya és teológus…) értetlenséget és 
elutasítást hordoz magában, de ugyanakkor azt az örömöt is, hogy jó úton 
járunk egy másik világ felé. Egy másik világ felé, amely másféle, többféle 
és nyitott, túl az osztályrendszer, a kötelező szerepek és a társadalmi előí-
téletek határain. Ezek a perifériákon élő nők kapukat nyitnak meg, még ha 
olykor csak kisebb repedéseket sikerül is hagyniuk a bennünket elválasztó 
és megosztó falakon. Ezzel az igazság és a megbékélés helyi gyakorlatát 
végzik el. Így aztán a felelősségvállalás és az önállóság  gyakorlásával 
élesztik újjá az élet iránti mély tiszteletet a Föld lakóiban.

Fordította: Julia Hardmeier – Gátai Hajnalka
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E P (1961)

Az Elzász-Lotharingiai Evangélikus Egyház lelkésze és a Strasbourgi Egyetem Protes-
táns Teológiai Fakultásának gyakorlati teológiai professzora. A Groupe des Dombes 
nevű ökumenikus kutatócsoport tagja.
Kutatási területe: bibliai szövegek és hermeneutikák kortárs alkalmazása; női és 
gendertanulmányok; a kommunikáció modelljei ökumenikus perspektívában.

Első ránézésre a francia feminista teológia majdhogynem láthatatlan a 
francia nyelvű teológia színterén, ellentétben az óceánon túli, francia 
nyelvű, nagy kanadai tartománnyal, Québeckel, ahol a teológusnők – egye-
sült államokbeli kolléganőik nyomán haladva, mindazonáltal tőlük el is 
határolódva – saját útjukra léphettek.  Ezzel szemben az európai francia 
nyelvterület nem osztozik a németek, a német ajkú svájciak, az osztrákok 
vagy a hollandok által határozottan kijelölt feminista irányvonalban. Mi 
állhat emögött? Mivel magyarázható e visszhangtalanság, főként Franciaor-
szágban, ahol a női gondolkodókat mégiscsak egy Simone de Beauvoir vagy 
a Mozgalom a Nőfelszabadításért (Mouvement de Libération de la Femme) 
radikális megmozdulásai és a nagy múltú szociálfeminizmus képviseli?

A kérdést alaposabban szemügyre véve másféle válaszadás kínálkozik: 
jelen van a feminista teológia, de másképpen, sajátságos kifejezésekkel 
kapcsolódik egy konkrét kontextushoz. Mivel a francia felfogás inkább egy 
partnerségen, kölcsönösségen alapuló teológiai kutatást eredményez, így 
inkább a nemek sokféleségére és a férfi  és nő szolidáris gondolkodására 
(különös tekintettel a vallásokra és kultúrákra) fi gyel, mint a nőknek 
megkülönböztetett fi gyelmet szentelő hagyományra. Ennek megfelelően 
a feminista teológusnők nem ez utóbbi alapján határozzák meg magukat 

 1 Québecet illetően, amelyet itt nem vizsgálunk, vö. S  , – . o.; D  ; 
L  ; D –R  ; C  .
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(ebből következik távolmaradásuk is az AFERT-ből,  noha létezik francia 
csoportja ennek a szervezetnek).

Csakugyan ez lenne a feminizmus? – kérdezhetik némelyek. Emögött 
nyilvánvalóan feltételezhetjük a merészség hiányát, a tartós kripto-andro-
centrizmust, a kutatás késlekedését, a férfi aktól való elhatárolódás okozta 
félelmet, sőt a konzervatív teológiát is. Láthatóvá válnak a feminizmus 
törekvései és korlátai, valamint a lehetőségei egyaránt. Jelen tanulmány 
abból a tételből indul ki, hogy a feminista teológiának nincs szüksége 
a szomszédos országok irányvonalának követésére ahhoz, hogy a saját 
útját járja Franciaországban. Ez az út azonban mindenekelőtt a partneri 
és integratív perspektívát követi, ezt a megközelítést pedig (amelyhez az 
összegzésben visszatérünk) a férfi ak perspektíváival és egyéb – a feminiz-
mustól eltérő – episztemológiai (ismeretelméleti) kritériumokkal történő 
kiegészítésként kell értelmezni. 

Nesztelen belépés a frankofón Európába

Először az 1965–1970 közötti években szembesült Európa a szociopolitikai 
és laicista feminizmus létrejöttével. Egyetemi orientációs pontokat hoztak 
létre Franciaországban: 1973-ban az Université de Paris-VII-en (történé-
szek Michelle Perrot körül), Aix-ben (Yvonne Kniebielher), az Université de 
Paris-VIII-on (Hélène Cixous) és továbbiakat Poitiers-ban, Toulouse-ban és 
Rouenban. Mindazonáltal az 1970-es évek Franciaországában a feminista lá-
zadó nőmozgalom radikalizmusa ellenére a teológia elzárkózott ezek elől az 
elképzelések elől, amelyek többnyire olyan „feminin” típusú teológiai írások 
virágzásához vezettek, amelyek anélkül vetették fel a nemi sztereotípiák, 
a természet rendje, a sors és a nők szerepének kérdését, hogy ténylegesen 
diszkusszióra bocsátották volna a dolgok rendjét.  A mérsékelt áramlat 

 2 Az AFERT (Association Europeénne des Femmes pour la Recherche Théologique) egy 
teológusnőket összefogó európai hálózat francia neve. Angolul European Society of Wom-
en in Theological Research (ESWTR), németül Europäische Gesellschaft für theologische 
Forschung von Frauen. Magyar tagozata  óta működik, és  óta Magyarországi 
Teológusnők Ökumenikus Egyesülete néven aktív (bővebb információk elérhetőek a http://
teologusnok.hu/ oldalon). Jelen kötet több szerzője is tagja az említett szervezetnek, valamint 
több tanulmányt is köszönhetünk az egyesület éves kiadványának, amely angolul a Journal of 
the European Society of Women in Theological Research címet viseli. – A szerk. 
 3 Mintegy tucatnyi főből álló csoport. A résztvevők konferenciákkal, cikkekkel veszik ki 
a részüket a teológiai vitákból. E csoport jelentetett meg  októberében egy brosúrát: 
Dieu dans le temps des femmes. Groupe française de l’AFERT, Paris.
 4 Például Q  ; D  ; H  , – . o.
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azonban előkészítette a terepet a kérdés alaposabb újratárgyalásához és 
az egyházi intézmények és hagyomány kritikájához, ezáltal teret engedve 
az azirányú törekvésnek, hogy a nők végre elismert helyre tegyenek szert 
az egyházon belül. Szintén az 1970-es évek végén és az 1980-as évek során 
láttak napvilágot azok a jelentős tanulmányok, amelyek a kereszténység 
antropológiai és ekkléziológiai elméleteinek androcentrizmusára (férfi köz-
pontúságára) derítenek fényt. E korszakon kitörölhetetlen nyomot hagytak 
olyan kutatók, mint például Jean-Marie Aubert, Kari Børresen, Marie-Jeanne 
Bérère, munkásságuk azonban mégsem jellemezhető kifejezetten feminista-
ként.  Ezek a hajtások egy másfajta teológia előhírnökei, amely a keresztény 
hagyománnyal szemben önkritikus magatartást tanúsít.

Az új teológiának „ezentúl saját kibontakozásának és hivatkozásának te-
rét az integratív antropológia távlatában kell elhelyeznie”, magában foglalva 
„az elidegenítés, felszabadítás és újjáteremtés hármas női tapasztalatát”.  
Marie-Thérèse van Lunen-Chenu tollából látott napvilágot az „integratív 
feminista teológia” karakterisztikumát mutató kísérlet, aki – tudomásom 
szerint – elsőként publikált alapvető, a franciaországi feminista teológiáról 
szóló írást, mégpedig bevezetésként a teológia tanulmányozásába, egy tudo-
mányos gyűjtemény részeként. Ebben a francia kontextus sajátságos gátjait 
taglalja: mindössze tíz nő szerzett teológiai doktorátust Franciaországban, 
és egyikük sem vált ismertté a nyilvánosság előtt. Nézete szerint ráadá-
sul – ellentétben például Kanadával – a francia püspöki kar nem értékelte 
kellőképpen a teológusnők funkcióját. Ekkor még csak 1983-at írtunk, mára 
viszont már messzemenően megváltozott a teológusnők helyzete. Felmerült 
azonban egy másik kérdés: azok, akik közismertek és publikálnak is, nem 
tartják magukat „feminista teológusnak”, sőt még csak szükségszerűen 
feministának sem! Tehát kettős nyelvi taburól van szó, amely a „feminista” 
és a „harcos” fogalmakra egyaránt vonatkozik gúnykeltő hatásuknál fogva. 
Csupán mostanság vállalta fel őket némelyik szerző nyíltan.

Marie-Thérèse van Lunen-Chenu még 1986-ban kifejtette konkrét véle-
ményét a francia feminista teológiáról egy német kiadású műben, amelyben 
elmagyarázta, hogy a teológia területén tevékenykedő francia feministák 
nem törekednek kizárólagosan feminista álláspont képviseletére, hiszen 
az az elszigetelődés kockázatával, avagy a tipologizálódással és a nőiség 
ideológiává válásával járhat. Mindezek alapján a szerző és mások is (Béat-
rice Osmont, Claudette Marquet, Marie-Jeanne Bérère, akiket példaként 

 5 A  ; B  , továbbá  , – . o.; B –D –S  
.

 6 L -C  , . o. Ford. Jutta Hausmann.
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idéz) kívánatosabbnak tartják (és ezt újra és újra kijelentik) egy olyan 
„depatriarchizáló” (Claudette Marquet), avagy „integratív” teológia (van 
Lunen-Chenu), sőt „feminológia” (Marie-Jeanne Bérère) színre lépését, 
amely egyaránt szólna nőkhöz és férfi akhoz: „Egyre közelebb kerülünk 
ahhoz, hogy a patriarchátus hibáit mind a nőknek, mind a férfi aknak tu-
lajdonítsuk, azaz az emberiség egészének; vagyis a kétneműség dialektikus 
dinamikáját fi gyelembe véve kutassuk azt az elfeledett, illetve elhanya-
golt kincset, amelyet a nők általánosságban újra felfedezhetnek. Minden 
bizonnyal jól ismert: Franciaországban a matriarchális hatalomnak nincs 
kultúrája, amiképp olyan elképzelésünk sincs róla, amelyre a nők identifi -
kációja támaszkodhatna, ilyenről legfeljebb álmodhatunk!”  

Hogy mégsem „hiányról” vagy hézagról beszélünk, az egyben kinyilvá-
nított választásunkat is mutatja. Érdekes ugyanakkor megjegyezni, hogy a 
Marie-Jeanne Bérère által használt „feminológia” kifejezés (a hagyományos 
teológiával szembeni kritika is egyszersmind), amely borzongást kelthet 
a német, a holland és az amerikai feministák körében, mégsem jelenti a 
feminista teológia felhígulását. A feminológia kritikus elemzője kíván lenni 
a férfi ak diskurzusának, leleplezi annak egyoldalúságát, sőt perverzitását, 
determinizmusát vádolja, és a nők teológiai beszédmódjának (innen a logos 
kifejezés) és keresztény nőkért vállalt felelősségének teljes átértékelése 
a célja. Így hát e téren mégiscsak működik már a feminista princípium! 
Itt azonban olyan átfogóbb feltételről van szó, amelynek hermeneutikai 
alapelve nem kizárólagos szempont a feministák, avagy a nők közössége 
számára: „Ez a férfi úság és a nőiség archaikus ellentétű tipizálódásának 
állandó újratermelődését jelentené, (…) amely a teológusnők munkájá-
nak bagatellizálásához és marginalizálásához vezetne, egyidejűleg pedig 
gátolná a teológusokat abban, hogy a nők kérdését komolyan vegyék az 
egyházban.”

Így 1970–1980 között számos teológiai folyóirat felvetette a nők helyének 
kérdését az egyházban, ám kifejezett feminista szempont megjelenítése 
nélkül (noha a kritika mindegyikben bennefoglaltatik, amint az a címekből 
is kitűnik).  Hosszú ideig a Concilium című folyóirat francia fordítása ma-

 7 L -C  , – . o.
 8 B  , – . o.
 9 Példák: Les Femmes d’aujourd’hui et l’Église. Le Supplément. Revue d’éthique et de thé-
ologie morale, . sz. . dec.; Les Femmes: l’Église en cause. Lumière et Vie, . sz. 

. jan.–márc.; Des femmes accusent l’Église. Cahiers du GRIF, . sz. ; La situation 
des femmes dans l’Église catholique. Pro Mundi Vita, . sz. . Vö. még: Féminisme, les 
femmes et l’avenir de l’Église. Pro Mundi Vita, . sz. .
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radt a többi ország feminista teológiáira adott refl exió egyedüli eszköze.  
Valóban, az úttörő feministáktól csak kevés művet fordítottak le franciára, 
s azokat is gyakorta csak évekkel az eredeti mű megjelenése után.  Az első 
hivatalosan feminista európai csoport, a Femmes et Hommes en Église 
(FHE) katolikus indíttatással, de ökumenikus nyitottsággal 1970-ben szü-
letett meg Belgiumban, mégpedig azzal a célkitűzéssel, hogy elkötelezze 
magát a férfi ak és nők közötti újfajta partnerség mellett.  A magukat 
nyíltan „keresztény feministának” valló párizsi feministák hozták létre 
a Femmes Saint-Merri csoportot, de ők nem teológiai munkát végeztek. 
A párizsi Groupe Orsay nőmozgalom  elköteleződött a feminista témák 
refl exiója iránt, amelynek során amerikai teológusnők műveit fordították 
le és cikkeit publikálták. 1979-től ez a csoport rendszeresen szervezett 
kollokviumokat, és Théologie Féministe címen teológiai refl exiót indított 
útjára. A napjainkban is tevékeny csoport elsőként nyitott az ökumenikus 
gondolkodás irányába, és jelenleg is vallásközi perspektívában tevékeny-
kedik. Egyetlen fakultás, a lyoni Faculté Catholique indított 1987-ben (az 
FHE közreműködésével) tanulmányi központot Femmes et Christianisme 
(Nők és kereszténység) néven, amely lényegében nőkre vonatkozó doku-
mentációs központ, de nőkkel kapcsolatos kurzusoknak és kollokviumoknak 
is helyet ad az 1983-ban Marie-Jeanne Bérère által tartott Feminisme et 
christianisme (Feminizmus és kereszténység) című kurzusuk tapasztalatai 
nyomán. Kifejezetten feminista teológiai vonatkozású cikkeket és tanulmá-

 10 A feminista teológiához kapcsolódó folyóiratszámok: ., : Les femmes dans l’Église; 
., : Les femmes dans une Église masculine; ., : Un Dieu Père?; ., : 

Marie dans les Églises; ., : Les femmes invisibles dans la théologie et dans l’Église; 
., : Les théologies féministes dans un contexte mondial.

 11 A szóban forgó művek: D  ; R  ; S  F  ; M  
; C  ; T  ; M  ; J  .

 12 A Femmes et Hommes en Église (Nők és Férfi ak az Egyházban) egyesület egyértelműen 
kijelenti, hogy szándékában áll „kreatívan felvállalni” a feminizmust, az európai irányvonalat 
a szabadság egyházáért, a II. vatikáni zsinatot, a keresztény hagyományokat a közvélemény 
alakításával, a gondolkodásmód megváltoztatásával, a partneri pedagógia kibontakoztatá-
sával. Az FHE negyedévenként jelentet meg közleményt, és hálózatot alkot többek között az 
AFERT-tel, a Forum Œcuménique des Femmes Chrétiennes-nel (Keresztény Nők Ökumenikus 
Fóruma), az Orsay csoporttal, a Coordination française pour le Lobby Européen des Fem-
mes-mal (Francia Koordináció az Európai Nők Lobbijáért), az amerikai Women’s Ordination 
Conference-szel (Nők Ordinációjának Konferenciája).
 13 Groupe Orsay , valamint szövegfordítások, például Phyllis Trible: Destinées tra-
giques. Indítottak egy folyóiratot Le Passouvent Tantattendu címmel, jelenleg Les Échos 
du Groupe Orsay címen jelenik meg. Számos feminista vesz részt elkötelezetten a teológiai 
kommunikációban konferenciákon – nevezetesen France Beydon, Marianne Seckel, Danièle 
Ellul, Evelyne Carrez – anélkül, hogy munkásságuk akadémiai kiadványokban jelentkezne.
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nyokat még mindig nagyon kevés francia teológusnő publikál.  A női-férfi  
kapcsolatokra vonatkozó gondolatok és a férfi  nem számonkérése viszont 
széleskörű vizsgálatok tárgya.

E rövid felsorolás a katolikus nők szervezeteinek fontos megmozdulását 
mutatja, a II. vatikáni zsinatba vetett reménységre hivatkozva, és olyan 
teológusok támogatását tudhatja magáénak, mint Rahner, Congar, Chenu 
és Aubert. Ugyanakkor a fent említett csoportok és eszközeik is szerények 
voltak, és egyikük sem élvezte az egyházak hivatalos támogatását (mindez 
a protestáns Groupe Orsay-ra is érvényes). A nyomásgyakorlás csatornái 
nem nyíltak meg sem a protestáns, sem az ortodox nők csoportjai számára, 
mely egyházak lélekszáma ráadásul nagyon alacsony Franciaországban 
(lakossági szinten nem érik el még az 1 százalékot sem). Viszont kölcsönös 
versengésük révén termékeny és máig élénk kapcsolatok szövődtek közöttük.

Érdemes megjegyezni még, hogy Franciaországban jóval a genderkutatás 
(amely a franciák által kevésbé elfogadott fogalom) hivatalos fellépése előtt 
jelen volt már a férfi ak és nők identitásáról és szerepéről alkotott destruktív 
kritika, de a feminizmusénál sokkal szélesebb ismeretelméleti tételeket 
magában foglalva.  A nemek ilyen szempontú megközelítése jelenleg is ható 
folyamat a humán tudományok minden területén, különféle kurzusokon, 
kollokviumokon és konferenciákon. A teológia szintén közreműködik ezek-
ben: Párizsban létrejött az Unité de recherche et documentation Genre en 
Christianisme (Nemek a Kereszténységben Kutatási és Dokumentációs In-
tézet, karöltve a Femmes et Hommes en Église egyesülettel) Marie-Thérèse 
van Lunen-Chenu vezetésével. A cél a határozott elköteleződés amellett, 
hogy „tanulmányozzák a nemek és vallási szerkezetük változásait és lehet-
séges hatásukat a civil társadalomra”, interdiszciplináris és kritikai megkö-
zelítésben. E kutatás specifi kuma a gender ismeretelméleti kritériumához 
kötődik, amely a kereszténységben mindeddig soha nem állt hivatalosan a 
nőkről szóló kutatások középpontjában. Másik jellegzetessége, hogy kap-

 14 O  ; továbbá M   (a grandchamp-i protestáns közösséghez tartozó nővér).
 15 Elsősorban tájékoztató jelleggel vö. T  . Tudományosabb művekhez lásd pl. 
a norvég katolikus Kari Elisabeth Børresent, aki franciául is publikál; jelenleg az Oslói 
Egyetem Teológiai Fakultásán a gendertanulmányok professzora, aki „Genre et Religion” 
néven átfogó európai kutatási hálózatot szervezett, amely összefogja az északi, angolszász 
és katolikus országokban folyó kutatást „gender és vallás” témában. Az eredményeket lásd 
B –C –S  ; igen szigorú módszertani vázlata szintén megjelent: 
N –L  O  .
 16 Vö. például a fi lozófus D  . Megközelítései kifejezetten feminista kritikát tar-
talmaznak, nevezetesen a vallás területén (például kritizálja az egyházi meghatározás 
szerinti „elhívást” a nősorsban). Részt vett a katolikus egyházon belüli harcos feminista 
mozgalomban, és tagja volt a Femmes et Hommes en Église első párizsi csapatának.
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csolódási pontot kíván létrehozni a kereszténység mint vallási szféra és a 
mai társadalom között. A fenti intézet rendelkezik a feminista tanulmányok 
és a gendertanulmányok bibliográfi ai alapjával (egyszersmind bemutatja a 
klasszikusokat és a Franciaországban kevésbé hozzáférhető vagy kevésbé 
ismert tanulmányokat), továbbá egyetemi szintű konferencia- és kollok-
viumsorozatokat ajánl az elemzett témákkal kapcsolatban, kifejezetten a 
gender szemszögéből.  Az intézet egy tudományos kollégium és egy inter-
diszciplináris nemzetközi tanács támogatásával működik.

Francia sajátosság: vegyes és elitista hagyomány

Vajon egy forradalom megkésett képviselői lennének a francia feministák, 
noha már 1982-ben (Toulouse-ban) megtartották az első nemzeti szimpózi-
umot, amely számos, a tudományos kutatásokban elkötelezett női csoportot 
gyűjtött össze „Nők, feminizmus és kutatás” témában?

Egyáltalán nem illethetők ilyen kritikával az 1970-es és 1980-as évek 
jeles gondolkodói: a fi lozófi a területén Simone de Beauvoir, az irodalomel-
méletben Julia Kristeva, a történelemben Françoise d’Eaubonne, vagy Annie 
Leclerc, Benoîte Groult, Marguerite Duras írónők. Simone de Beauvoir a 
kivétel, aki erősíti a szabályt, hiszen 1949-ben már megírta A második nem 
című könyvet, ez azonban csupán 1960 után vált általánosan ismertté a nők 
körében. A francia feministák szövegeiből összeállított, az Egyesült Álla-
mokban megjelent antológia hatásos címet kapott (New French Feminisms), 
ami alighanem meglepné a francia nőket, hiszen ebben az 1970-es évek 
óta már meghaladottnak tekintett feminista szakaszt képviselő szerzők 
írásai jelennek meg, és semmi esetre sem az „új” feminizmus képviselői.  
A későbbiekben közülük többen is nevet szereztek az irodalomtudomány 
területén (Catherine Clément), a szociológiában (Evelyne Sullérot), politikai 
szerepvállalással (Giselle Halimi), akadémiai kurzusokkal (Julia Kristeva) 
vagy sikerkönyvekkel (Viviane Forrester). Mindazonáltal ők nem kötele-
ződtek el kizárólagosan a feminista elmélet irányában. Ily módon tehát az 

 17 Például a következő címeken tartottak konferenciákat: Isten atyai ábrázolásának felépí-
tése és lebontása; Mária és a szeplőtelen fogantatás; Feminista teológiák és spiritualitások; 
Vallás, laicitás és a nemek. A bibliográfi ai adatbázis megtalálható az alábbi honlapon: http://
www.bibliothequedusaulchoir.org/.
 18 M –C  . A kötet írásainak szerzői a két szerkesztőn kívül Hélène Cixous, 
Viviane Forrester, Claudine Herrmann, Françoise Parturier, Xavière Gauthier, Gisèle Halimi, 
Luce Irigaray, Monique Wittig és mások.
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amerikai kiadvány inkább a lecsengőben lévő francia specifi kum látleletét 
nyújtja, azaz a feminizmus kritériuma nem maradt meghatározó.

Ugyanakkor a mű legfőbb ténymegállapítása pontos: a szerkesztők meg-
erősítik, hogy a francia feminizmus jellegzetessége a nők forradalmának 
radikális voltában rejlik, főként a nyelv területén. A nők fegyvere – és ez 
már középkori, elszigetelt írásaik óta így van – éleslátásukkal és az általuk 
használt nyelvvel áll összefüggésben: „A nyelv és a politika kombinációjában 
rejlő aktivizmus a francia feminizmus legfőbb sajátossága. (…) Egyébként 
még sehol nem gyűltek össze a nők csoportjai ilyen gyors elhatározással, 
hogy kritika alá vonják és átformálják a hivatalos férfi as beszédmódot s 
egyúttal az uralkodó szokásokat és a férfi uralmat.”  Szerintük a francia 
feminizmus radikálisabb, destruktívabb és sokkal ironikusabb módon nyil-
vánul meg a fallokrata uralommal szemben, mint az amerikai feminizmus. 
Én inkább azt mondom, hogy ez az 1970-es évek feminizmusára jellemző, 
amelynek lényegében a nyelvhasználata volt a legélesebb fegyvere. Mégis 
érdemes ehhez hozzáfűzni, hogy a nyelv szerkezeti átalakulása Francia-
országban egészen másképpen zajlott le, mint az angolszász vagy a német 
nyelvterületeken. Míg utóbbiakon ádáz küzdelem folyt az „inkluzív nyelv” 
elterjesztése érdekében (egészen a teológiai és liturgiai nyelvhasználatig 
menően), a nőnemet láthatóan megjelenítve a nyelvtanban, ezek a kísérletek 
a francia nőket inkább megmosolyogtatták. Ők a legtöbb esetben kitartóan 
képviselik álláspontjukat a kormányzat azon javaslatai ellen, amelyek a 
címek és a foglalkozások elnevezését szeretnék nőneműsíteni. A svájci nők-
kel ellentétben nem szeretnék, ha miniszter asszonynak, professzornőnek, 
avagy éppen konferencia-elnökasszonynak szólítanák őket, ami számuk-
ra a tekintélyvesztéssel és egyéb diszkriminációval lenne egyenértékű. 
Ugyanakkor a nyelvi harcot mégsem adják fel, csak más – évszázadok óta 
rendelkezésre álló – eszközökkel élnek: jellegzetes stílussal, sziporkázó 
érveléssel, a „vicc” kultúrájával, nyelvi leleménnyel és szellemes fordu-
latokkal. A francia feminizmus a férfi akat és nőket egyaránt karikírozza, 
ami még jobb ütőkártyával szolgál: ez a megközelítés – némely amerikai 
tanulmánnyal ellentétben – nem osztja fel a világot női áldozatokra és 
leskelődő férfi akra, avagy potenciális erőszaktevőkre.  A csábítást nem 
az ördögtől valónak tekintik, amint azt általában az Atlanti-óceánon túl 
tartják, és a munkakapcsolatokat sem hivatalból hatja át ellenséges érzület.

A francia feminizmus nem egyenlő a nemek sokszínűsége felé fordu-

 19 Discourses of Anti-Feminism and Feminism. Szerkesztői bevezető, in: M –C  
.

 20 Vö. ehhez az amerikai felfogáshoz F  , . o.; S  , . o.
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lással, ezzel egyidejűleg ragaszkodik a paritáshoz, amely kormányzati 
intézkedések és jogi normák értelmében is megerősítést nyer. A francia 
feminizmus egyik legmarkánsabb képviselője Elisabeth Badinter, akinek 
kritikája férfi akra és nőkre egyaránt vonatkozik: kritikával illeti a nőies-
séggel, az anyai szeretettel, a férfi ak és nők közötti kapcsolattal, valamint 
a férfi nemmel mint „erős” biológiai nemmel kapcsolatos elméleteket.  
Legutóbbi, Fausse route című művében is cáfolatát adja a szeparatista 
feminizmusnak, amely amerikai gondolatokból meríti a nemek konst-
rukcióit, és mintha az univerzum férfi akra és nőkre történő felosztására 
törekedne. Tiltakozik többek között az alkalmanként nők által elkövetett 
erőszak elkendőzése és a nők hatalmi visszaélései, valamint a nemek kü-
lönbözőségéhez ragaszkodó egyoldalú áldozatképzés erőltetése ellen. Ez a 
partnerségre törekvő feminizmus pedig egyszersmind óvakodik a férfi ak 
és nők egyszerű felcserélhetőségének gondolatától. Badinter inkább azt 
állítja, hogy a „lehetőségek összjátéka” jóval gazdagabb, mintsem a férfi  és 
nő szembeállítása anélkül, hogy az egyneműség állapotába kerülnénk: „A 
szerepek neutrálissá tétele nem jelenti az identitások neutrálissá tételét. 
Ellenkezőleg, sokféleségüknek és szabadságunknak feltétele.”  A művet 
némely feminista kritikával illette, érvelésük azonban sajnálatos módon 
többnyire túlságosan nehézkes, ugyanakkor rámutat Franciaország azon 
törekvéseire, amelyek a politikában a radikális feminizmust ismertté 
tették; ahogy a műalkotások, az irodalom és a tudomány területén történt 
egy szintén radikális jelenséggel: a nyelv és az ismeretelmélet dekonst-
rukciójával. Márpedig ez utóbbi feminista radikalitás ugyancsak a női, mi 
több, a feminista modellek kritikájára irányul!

Vajon miért jött létre ez a sajátosan francia androcentrizmus-kritika 
mint a túlságosan is a nőkre fókuszáló feminizmus kritikája? Ezt tanul-
mányozza a történész Mona Ozouf Essai sur la singularité française című 
munkájában.  A szerző a francia társadalom sajátosságára mint a „vegyes” 
társulások társadalmára mutat rá, amelyben férfi ak és nők az élet megany-
nyi körülménye között szövetkeztek a társadalmi különbségeken nyugvó 
társadalom létrehozásáért. Egy ilyen hierarchiára épülő rendszerben a ne-
mek különbözősége kevésbé vízválasztó az osztálykülönbségekhez képest. 
Hiszen a teljesen a megjelenésre, a külsőre, a hatalom és a privilégiumok 
játékára épülő társadalom sem mellőzhette a szalonok dámáinak jelenlétét, 
amelyek a társalgást és a jó modort irányították. A forradalom kondította 

 21 B  ; ; .
 22 B  , . o.
 23 O  , – . o.
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meg a lélekharangot e hatalom fölött, és attól fogva a történelem válik a 
társadalom tanítójává, a nők pedig azon fáradoztak, hogy a régi hagyomány 
fennmaradjon. Noha – pontosít Ozouf – az irodalmi szalon mint modell 
voltaképpen eltűnt, az emlékezetben és a nemzeti szokásokban mégiscsak 
fennmaradt, és a nők „polgári feleségként” továbbra is éltek befolyásukkal. 
A tűzhely mellé parancsolva sem azonos a sorsuk az amerikai nőkével, 
akiket a család papnőiként istenítettek, és ennek következtében (a női 
egyediség iránti tiszteletből) teljes mértékben kiszorultak a férfi ak vilá-
gából. A francia társadalom pedig nyitott maradt a vegyülésre, sőt a nők 
az irodalmi életben bizonyos presztízst is élveznek.

Az emberek egyenlőségének forradalmi eszméje apránként vált valóra 
a mindenkire érvényes útmutatás követelményével. Ozouf szerint a fran-
cia sajátosság többek között azzal magyarázható, hogy a nők számára 
megnyílt a tanítói hivatás lehetősége, és a francia újítás történetesen a 
házaspár mindeddig ismeretlen megjelenési formájában nyilvánult meg: 
a házastárs tanító és tanítónő teljességgel azonos területen és minden 
feladatban osztozott.

„A republikanizmust, amely oly sokat tett a nevelésért, és mindent az 
iskolai egyenlőségtől tett függővé, valóban francia sajátosságnak nyilvá-
níthatjuk. Franciaországban az oktatás az a terület, ahol az állam egyenlő 
jogot teremtett, ahol győzelmet arattak a nők döntő vívmányai: az európai 
számadatok, amelyeket összevethetünk a teljes 20. század francia szám-
adataival, szintén ezt igazolják. 1963-ban a francia diákok 43%-a nő, Ang-
liában ez csupán 32%, Nyugat-Németországban pedig 24%. Ugyanabban az 
időszakban a harmadik szektor Franciaországban több nőt foglalkoztatott, 
mint bárhol másutt Európában. És a nők által fémjelzett elméleti irodalom 
annál látványosabban fellendült, minél nagyobb nemzeti elismerés övezte 
a mindenkori irodalmi műveltséget. Ebből a képből azt a következtetést 
vonhatnánk le, hogy itt léteznie kellett egy erős feminista mozgalomnak 
(…). Márpedig ennek épp az ellenkezője igaz.”

A szerző rámutat, hogy éppen ellenkezőleg, mennyire erőtlen Franciaor-
szágban a nők politikai előmenetele – ez a másik francia sajátosság. A nemek 
sokféleségéről szóló ideálnak ellentmondó valóság – Ozouf szerint – a kato-
likus egyházzal szembenálló republikanizmussal magyarázható, amelynek 
feltehetőleg a nők maradtak a tartópillérei. Azért akarták elkerülni szava-
zati joguk megadását, hogy az egyház ne keveredjen bele a politikai vitába.

Így Franciaországban a nők elsősorban nem nőnek tekintik magukat, 

 24 Uo. . o.
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hanem szabad és egyenlő egyénnek – a francia humanizmus mintájára és a 
társadalmi nemek sokféleségének örököseiként –, és vonakodnak hatalom 
nélküli kisebbségnek nyilvánítani magukat. Ugyancsak ide tartozik az 
egyneműek együttélése vagy a kommunában élés iránti lelkesedés hiánya. 
Tehát úgy tűnik, az amerikai feminizmus nem vetíti előre a francia femi-
nizmus jövőjét, és ez a szemlélet kiterjedhet a teológiára is.

Ozouf tanulmánya helytálló, de nem vizsgálja az egyház lehetséges 
befolyását. Vajon Franciaország egyedisége a katolicizmushoz és a latin 
szellemiséghez való kötődésében merülne ki, ellentétben a reformáció 
egyházaihoz közelebb álló angolszász és német ajkú országokkal? Két-
ségtelen, hogy a magasztalt egyenlőség jelentése nem ugyanaz ezekben 
az országokban, mint Franciaországban – amely centralizált, elitista 
állam maradt –, főként a kulturális és életszínvonalbeli különbségek 
miatt, amely tendencia inkább a katolikus kultúrához, semmint a pro-
testáns szövetségi és zsinati eszmeiséghez kötődik. Mindazonáltal más 
katolikus többségű országokban, így Olaszországban vagy a dél-amerikai 
államokban is jelentős feminista kutatások zajlanak az egyházban és a 
teológiában egyaránt. Így értelmezésem szerint a francia sajátosság leg-
jobban a francia nyelvi és szellemi kultúra hagyományával és önkritikus 
törekvésével magyarázható: hatékony a feminista kutatás, de szélesebb 
merítésű és kiterjedtebb témákat jár be, amelyek nem csupán vagy nem 
specifi kusan feministák.

Francia-Svájc: lelki rokonság

Az általam – tekintettel a közeli Németországgal közös határra – megál-
lapított rendkívüli különbözőség a német és a francia típusú feminizmus 
között ugyanúgy érzékelhető a többi szomszédos ország vonatkozásában is. 
Érdekes tehát megfi gyelni, hogy a franciával azonos helyzet körvonalazódik 
Svájcban, amely kulturális szempontból eltér Franciaországtól, és vallás 
szempontjából is vegyesebb képet mutat, mivel az előbbiben a protestán-
sok és a katolikusok aránya megközelítőleg egyforma értékeket mutat. 
Ám a feminista teológia területén Francia-Svájc is eltér Német-Svájctól, 
a megállapított jelenség svájci példája a francia mintával mutat hasonló-
ságot (eltekintve a Svájcban folyamatosan nőnemű formában is használt 
jogcímektől). Az AFERT évkönyve számára készült egyik cikkben, az Ina 
Praetorius és Isabelle Graesslé (utóbbi francia származású, Svájcban élő 
teológus) között lezajlott párbeszéd alapján két kulturális és nyelvi világot, 
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vagyis a német és a francia Svájcot hasonlítják össze.  Isabelle Graesslé 
megállapítja, hogy Francia-Svájcban hiányzik az érdeklődés a feminista 
teológia iránt. Elöljáróban néhány magyarázatot vázol fel: a harcos nem-
zedék mára megöregedett, a fi atal nemzedéket viszont inkább a partnerség 
gondolata foglalkoztatja. Ez az érv minden bizonnyal Franciaországra is 
érvényes, és Elisabeth Badinter legutóbbi írásában érdeklődve teszi fel a 
kérdést: vajon a fi atal hölgyek felhagytak volna a feminista küzdelemmel? 
Graesslé szerint voltaképpen nem szükségszerűen feladásról lehet szó, ha-
nem a nőiség és a feminizmus másféle megéléséről. Ez a kulturális másság 
vonatkozik a teológiai tanulmányok művelésére is. A szerző továbbá idézi 
Mona Ozouf gondolatát is, leszögezve, hogy a francia ideál a különbözősé-
gek egységesítése, amely nem tulajdonít jelentőséget a kisebbségeknek, és 
inkább a közös térre, semmint valamely sajátosságra helyezi a hangsúlyt. 
Graesslé azonban végső soron nyitva hagyja a kérdést.

A svájci feminista teológiai oktatás és kutatás kérdéseiről állítottam 
össze szakértői véleményt, amikor rádöbbentem a frankofón és germa-
nofón területek közötti jelentős különbségekre, amint az a tanórákon al-
kalmazott nyelvben és a címek vonatkozásában is árulkodó. A francia 
nyelvű tankönyvek és kurzusok címe nem jeleníti meg a feminista jelleget 
(például: La femme, le docteur et le prédicateur. Éléments d’anthropologie 
théologique; Éléments d’ecclésiologie réformée). Viszont németül a címek 
programot foglalnak magukban: Gewalttätig und segensreich. Indische 
Göttinen und ihre Verehrung; Gut sein und schön sein: Ethik und Ästhe-
tik – feministisch betrachtet. Egy helyütt a „Frauenringvorlesung” (női 
előadássorozat) helyettesíti a franciában „séminaire”-ként (szeminárium) 
ismert kifejezést. A francia nyelvű kiadványok többnyire távolságot tartva 
ismertetik a feminista teológiát: Les femmes qui disent Dieu (A nők, akik 
azt mondják: Isten), La théologie féministe en Suisse (Feminista teológia 
Svájcban). A német nyelvű címek pedig elkötelezett szemléletről tanúskod-
nak: Frauenforschung ist frauen-gerechte Forschung (A nőkutatás egyben 
a női szempontból korrekt kutatás is).

 25 La théologie féministe en Suisse. Dialogue entre Ina Praetorius et Isabelle Graesslé. In: 
W –G  , – . o.
 26 Analyse de la banque de données..., . – . o.

Gender.indd   133Gender.indd   133 2016.05.23.   9:56:002016.05.23.   9:56:00



134

E P

Az emberi lény vallási dimenziói: 
amiről Franciaországban megfeledkeztek

Tehát amellett érvelek, hogy a feminista szemlélet nem hiányzik, hanem a 
feminizmuson kívül általánosabb úton-módon is bekerül a francia közéletbe. 
A teológiában ezek a hozzáférési csatornák inkább a vallástudomány felől 
nyílnak meg, és nem annyira a teológia oldaláról. Nem mintha a teológia nem 
érdeklődne ezek iránt, de a nyilvános beszéd elérése és a médiamegjelenés 
szempontjából nem ugyanazon csatornákkal rendelkezik, mint a „tudomá-
nyosnak” minősített vallási kultúra, mivel Franciaországban hivatalból 
azt feltételezik a teológiáról, hogy prozelita szándékai vannak. A feminis-
ta gondolatok népszerűsítése így tehát olyan műveken keresztül történik, 
amelyekben a teológia úgymond gyámság alá kerül. Megemlíthetünk femi-
nizmusra vonatkozó utalásokat is a „teológia hozzájárulása az eljövendő 
időkhöz” vagy a nők és a vallás kapcsolata témájának vonatkozásában.  
Ez egy szomorú francia sajátosságnak tulajdonítható: a vallás rendkívüli 
peremhelyzetének a francia társadalmon belül. Egy alapjaiban szekuláris 
országban, ahol általában a nyilvánosság határozza meg minden rangsorolás 
nélkül a vallások különbözőségét, az ebből fakadó következmények alapjában 
véve gátjai a vallás terjedésének a magánszférában, sőt az intim szférában 
is, olyannyira, hogy a vallási kérdések is mind a tudományos élet és az 
egyetemi refl exiók peremére szorulnak. Vagyis a feminizmus nem csupán a 
teológusnők segítségével hallathatná közérdekű mondanivalóját! Ráadásul 
Franciaországban a legtöbb feminista mozgalmon belül a hangulat kitartóan 
egyházellenes, és az asszimilációtól rettegve bizalmatlanok a teológia iránt. 
Ez pedig mindinkább így fest, mivel a francia feminista hagyomány (néhány 
katolikus mozgalmat leszámítva) egyedül a szekularizáció keretében lát 
lehetőséget a nők mozgalmainak térnyerésére.

Vagyis a vallási refl exió egyéb közvetítők révén vált valamelyest látha-
tóbbá. A szociológiában Françoise Lautmann és Florence Rochefort járult 
hozzá a tételek közvetítéséhez.  Anne-Marie Pelletier pedig az irodalom, 
a Biblia és a teológia közti hidat építette újjá.  Történészek, történésznők 
és politológusok, politológusnők ugyancsak részvevői a vitának: Gabrielle 
Cadier-Rey kiáltványt szentelt a protestáns nők fellépésének, míg Anne 
Cova a katolikus nők szövetségeivel foglalkozik.  Unalmas lenne felsorol-

 27 C –N  , – . o.; M  .
 28 L  .
 29 P  ; .
 30 C -R  , – . o.; C  . Vö. L’H -L  ; C  .
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ni a rengeteg tanulmányt, amelyek ismét elénk tárják a nők részvételét 
Franciaország társadalmi és politikai életében, azonban néhány jelentős 
szemelvényt találunk a Clio című folyóiratban, a történész Mathilde Du-
besset közreműködésével, aki két tematikus számban is a nők és a vallás 
kapcsolatáról ír; az elsőben a nőknek a szakrális térből való kizárásáról, 
a másodikban az elkötelezett keresztény nőkről és a történelem alakításá-
hoz való hozzájárulásukról.  Egy többszerzős, több mint négyszáz oldalas 
mű megjelenése mutatja a feminista megközelítés széles elterjedtségét, 
ám sokatmondó, hogy a kiadvány huszonöt fejezetéből a nők és a vallások 
kapcsolata mindössze egyetlen fejezetben van jelen. Mindez jól mutatja, 
mennyire a peremre szorult a vallási és a spirituális dimenzió.

A teológia még Franciaországban is változik!

Az egyetemi szintű teológiai gondolkodás területéről csak néhány teológiai 
haladásról szóló példát említhetünk, a folytatás pedig elsősorban egy olyan 
területre vonatkozik, ahonnan a francia nyelvű teológia folyamatosan me-
ríthetne a feminizmusból: az antropológiára.

Az egyetemi tanulmányok megnyitása a nők számára lehetővé tette 
minden diszciplína számára a nők szempontjainak felfedezését. Ez többek 
között a teológiában fontos, az évszázadok óta a férfi ak által írott teológia 
után, akárcsak a történelemben (és az egyháztörténetben), a nők „elfele-
dett” (vagy okkult) történelmének mint marginális hagyományoknak a 
rekonstruálása érdekében. Mindazonáltal sokatmondó, hogy Franciaország-
ban a közös műveket általában vegyes összetételű csoportok írják, férfi ak 
és nők együtt, és nem is mint jellegzetesen feminista műveket.  Az egyik 
példa erre az ötkötetes L’Histoire des femmes en Occident (A nők története a 
Nyugaton): közösen szerkesztette egy középkorkutató férfi  (Georges Duby) 
és egy társadalomtörténész nő (Michelle Perrot). Ebben a műben a női szer-
zők részvételi aránya 80 százalék, és számos tanulmány a nők és a vallások 
kapcsolatának kérdésére irányul.  A nőkről szóló kutatások fogadtatása 
Franciaországban kevésbé jár konfl iktusokkal, mint az Egyesült Államok-

 31 F –L  ; . Vö. D  .
 32 R  , – . o.
 33 Például D  ; F -S –B –B  .
 34 Egyidejűleg jelent meg Franciaországban a Plon kiadónál és Olaszországban a Laterzánál 
( – ), lefordították (és átírták) nyolc nyelvre, és -ben újra kiadták a Perinnél. Vö. 
a részletes utalás miatt a történelmi tanulmányokra és a nőkre vonatkoztatva: A  

, – . o.
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ban vagy Németországban, még akkor is, ha ezeknek a tanulmányoknak 
az intézményi jelenléte kevésbé intenzív. A kollektív és vegyes munkák az 
interdiszciplináris törekvés számára nyitnak teret, és szabad utat enged-
nek a mindennapi életből fakadó kérdésekre vonatkozó kutatási módsze-
reknek. Ugyanez az észrevétel érvényes a bibliai kutatásokra is, amelyek 
szintén a nemek sokféleségére törekszenek, és nemcsak a kutatócsoportok 
összetételének tekintetében, hanem a témafelvetés terén is.  A biblikus 
kutatónők általában azonos történetkritikai módszerekkel dolgoznak, mint 
férfi  kollégáik, és egy vonatkozásban biztosan megegyezésre jutottak: a 
hermeneutika területén, nevezetesen abban, hogy a szöveget az olvasók 
számára érthetővé kívánják tenni, és ezáltal többé-kevésbé kirajzolódnak 
a feminizmus által kijelölt perspektívák. Ugyancsak számos mű teremt így 
kapcsolatot a kulturális orientációkkal a történelem és a teológia területén, 
hogy megvilágítsák a hatalom és a partnerség feladatait. A dogmatikában 
vagy a gyakorlati teológiában rendszeresen megjelenik a feminista számon-
kérés igénye alapvető témákat tárgyaló írások publikálására vonatkozóan 
mint egy vélemény a többi között. Példaként több hozzám érkező kérel-
met is megemlíthetek: a bűn feminista fogalma, a monoteizmus feminista 
kritikája, Mária feminista revideálása vagy éppen feminista ajánlások a 
keresztény egyházak liturgikus könyveire vonatkozóan.  Feminizmussal 
kapcsolatos egyetemi kiadványokban, tanulmányokban még a férfi  szerzők 
sem takarékoskodnak a feminista távlatok olykor szűkös, de mindenkép-
pen jelen lévő felvetésével.  A feminista teológiák segítséget nyújtanak 
a kortárs teológiának az önkritika megtalálásához, hiszen az felszólítva 
érzi magát, hogy közvetlen és pragmatikus kérdésekre releváns és hiteles 
válaszokat adjon, innen ered tehát a nyitás iránti érdeklődés is. Ha az első 
két évtizedben heves hitvitákat éltek is meg a feminista teológusnők és a 
„hagyományos” teológia követői, a választóvonal már nem annyira éles, 
és számos feminista már kijelölte a maga nyomvonalát. A legtöbb teológiai 
diszciplínában az új feminista perspektívák visszafordíthatatlan hozadé-
kokkal járnak. Megfordítva: a feminista teológiák szintén részesedtek az 
akadémiai világ feléjük tanúsított nyitásából, valamint a kutatónők és ku-

 35 Férfi ak által tanulmányozott feminista problematika például: R  , – . o., 
– . o; K  , – . o; Z  , – . o.

 36 Vö. cikkeimet a témákra szóló felkérésekkel összefüggésben: P  , – . 
o.; b, – . o.; , – . o. A Máriára vonatkozó tanulmány bekerült egy szélesebb 
ívű tanulmányba, utóbbi még nem jelent meg nyomtatásban.
 37 Közelebbről vett példa: Dominique Cerbelaud Domonkos-rendi szerzetes könyvében 
bizonyos kérdéseket intéz a feminista teológiához. Vö. C  , . o.
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tatók közti interdiszciplináris és interaktív kapcsolatból. Így az elutasítás 
fázisa után a kölcsönös együttműködés lehetősége körvonalazódik. 

Az egyházak oldaláról szintén a nyitás jelei mutatkoznak, így kerültek 
megvitatásra a liturgia, a hatalmi struktúrák, a szexuáletika kérdései. 
Ugyanakkor az egyetemhez képest még mindig sokkal nehézkesebb a fo-
gadtatás egyházi és intézményi oldalról. Mégis, a katolikus Franciaor-
szágban fi gyelemre méltó, hogy a feminista eszmék és cselekedetek az 
ekkléziológiában válnak a legcélirányosabbakká, mégpedig a laikusok 
és kiváltképpen a nők felé nyitottabb ekkléziológia irányában.  A papok 
hiányának ténye miatt a katolikus nőket kifejezetten ösztönzik „a pasz-
torális munka bizonyos feladatainak átvételére, például hogy hitoktatói 
feladatokat lássanak el egy gyülekezetben vagy (egyházi) területen, avagy 
egyházi, illetve iskolai oktatásban” (Elzász-Moselle az egyetlen régió, ahol 
a hitoktatás szerepel az iskolai programban). A katolikus teológusok széles 
körben elismerik ennek a kérdésnek a fontosságát, de nyílt felvállalásától 
vonakodnak, kivéve néhányukat; jó példa a Domonkos-rendi egyetemi ta-
nár, Hervé Legrand, aki bátorkodik belevetni magát még a legvitatottabb 
témába, a nők felszentelésébe is.  Még akkor is, ha egy esetleges ragyogó 
demonstráció kinyilvánítja, hogy a nők felszentelése nem a hagyománnyal 
való teljes szakítást jelenti, hanem változást a nyugati egyház történetében, 
a következményeinek megítélése tekintetében mindemellett a katolikus 
egyházon belüli szakadástól való nagy félelem a meghatározó. Ám ma már 
úgy tűnik, nem lehet a végtelenségig elodázni ezt a kérdést, mivel a nők 
tiltakozása egyre élénkebbé válik.

A „viszonosság teológiai antropológiájának” 
szükségessége

A lyoni Centre d’Études „Femmes et Christianisme” (Nők és Keresztény-
ség Tanulmányi Központ) tízéves fennállása kapcsán szervezett 1997-es 
konferenciáról Au tournant de l’histoire, chrétiennes et chrétiens vivent de 
nouvelles alliances (A történelem fordulóján a keresztény nők és férfi ak új 
szövetségeket kötnek) címmel azon ritka teológiai művek egyike számolt 
be, amelyet teljességgel a feminizmusnak szenteltek.  Ez a kollektív és 

 38 Vö. például az FHE (Femmes et Hommes en Église) Parvis című folyóiratát, amely rend-
szeresen értekezik az egyház és a feminizmus összefüggéseiről.
 39 L  , – . o.
 40 C –G –S  .
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multidiszciplináris mű a szövetség fogalmára összpontosít, közvetlenül 
kifejezésre juttatva a feminista teológia sajátosságát Franciaországban. 
Martine Millet, a feminista elkötelezettségéről ismert protestáns teológus-
nő az áttekintés végén védőbeszédet állított fel a megújított partnerségért, 
és három elvárást emelt ki: „együtt a megújított antropológiáért”, „együtt 
a megújuló biblikus és teológiai olvasatért” és „együtt a megújuló remény-
ségért”. Kikre vonatkozhat ez az „együtt”? Elsődlegesen a nőtestvéreket 
szólítja meg, de a férfi ak felé is van egy óhaja: „Szeretett Nővéreim, itt az 
ideje, hogy együtt rehabilitáljuk férjeteket, Ádámot és Józsefet, szeretett 
testvéreinket, akiket – ahogyan titeket is – sztereotípiákba csomagoltak, 
amelyektől meg kell őket végre szabadítani.”

A francia feministáknak az a szándékuk, hogy végre eljussanak az egyen-
lőségről és a különbözőségről való együtt gondolkodásig. Így a szimpóziu-
mon Marie-Thérèse van Lunen-Chenu visszakanyarodik a történelemhez, 
és felidéz néhány, a férfi ak és nők közötti kapcsolat tekintetében elsődleges 
vívmányt, amelyek számára visszafordíthatatlannak tűnnek, de a követ-
kezményeik még nem alkotnak szerves egységet.  Szerinte az első az, 
hogy a társadalom felépítménye tudatossá váljon a nemeket és szerepeiket 
illetően, ami viszonylagossá teszi a „természeti törvény” állítását. A má-
sodik, visszafordíthatatlan hozadék a nők megszólalásában és a „mi, női 
alanyok” fellépésében áll. A harmadik a feminista kérdés elmozdulására 
vonatkozik: távolról sem nőügy, hanem úgy jelenik meg, mint a két nem 
közös kérdése: „Nem volna itt az ideje, hogy tanúsítsuk és kinyilvánítsuk: 
akár férfi ről, akár nőről van szó, az egyik a másik által létezik a mi közös 
történelmünkön belül?”  Ezeknek a fejleményeknek a mélyén mégis ma-
rad egy kényes kérdés: ha mára mindannyian tudatában vagyunk mind az 
egyenlőség, mind a különbözőség fontosságának, hogyan jelenítsük meg 
azokat? Az érvelés ugyanis kétértelmű marad: többé nem azt mondjuk, 
hogy a nő „alsóbbrendű”, hanem „sajátos, különleges” a férfi hoz képest, és 
ezáltal marad meg az emberség normájában! A szerző számára az egyenlő-
ség igenlése teszi lehetővé, hogy a különbözőségek is megnyilvánuljanak: 
„El akartuk hitetni, hogy az egyenlőség elvét védelmezve tagadjuk a kü-
lönbségeket, amikor pontosan ellenkezőleg, a megkülönböztetésük ténye 
teszi lehetővé és szükségessé a témák egyenlőségének bizonyítását. És a 
személyek egyenlőségének bizonyítása egyáltalán nem okozza identitásuk 

 41 Martine Millet: Discours prospectifs. In: C –G –S  , . o.
 42 Marie-Thérèse van Lunen-Chenu: De quelques acquis primordiaux. In: uo. – . o.
 43 Uo. . o.
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összezavarodását.”  Ez teszi elkerülhetővé, hogy az identitás azonosságára 
gondoljunk! Ez a pontosítás fontos kitételt vet föl a katolikus teológiában, 
ahol a nőket azzal gyanúsítják, hogy „a férfi ak utánzása” a szándékuk 
(nevezetesen a papi szolgálatra történő felszentelés követelésével), és ez 
lehetővé teszi, hogy mentesüljünk a nemek sokszínűségének kritikájától, 
miszerint az a nemek összezavarodásához vezethetne. Végezetül aktuális 
marad Lunen-Chenu ténymegállapítása 1983-ból: „Néhány röpke szakaszt 
leszámítva teljességgel híján vagyunk a nemi kölcsönösség teológiai ant-
ropológiájának”,  ami rendkívüli következményekkel járhatna a szexua-
litásra, a házaséletre, szülőségre és az egyházi életre nézve.

Már kialakítottak feminista antropológiákat. A nők saját testükkel tör-
ténő megbékélésének folyamata hosszadalmas volt, és még mindig nem 
zárult le. Számukra nem csupán arról van szó, hogy bebizonyítsák, nekik 
is van fejük, sem arról, hogy biológiai ütőkártyáikat magasztalják, inkább 
arról, hogy ráleljenek a test és a fő közötti megbékélés útjára, amely a nők 
számára lehetővé teszi méltóságuk visszaállítását és emberi lényük kitel-
jesedését. A feminista teológusnőknek igazuk van, amikor kijelentik, hogy 
a test és a spirituális élet kapcsolatát újra megfontolás tárgyává kell tenni 
a kereszténységen belül, és vissza kell adni a testnek, az érzékelésnek, az 
érzelmeknek az őket megillető teljes helyet a liturgiában és a spirituális 
életben. A test nem egy munkát, önfeláldozást, gyönyört teljesítő eszköz, 
hanem a találkozás, a viszonyok és önazonosságunk helye. Így hát értelem 
és érzékek nem választhatók szét, mivel minden gondolatot és tapasztalatot 
a test közvetít. A test nemcsak individuális, hanem társadalmi, világi, koz-
mikus és az univerzum szerves része. Így minden munka, amelyet a világ 
felszabadításáért végzünk, azzal kezdődik, hogy minden személy felelős 
a saját testéért. Ezeket az eredményeket a feministáknak köszönhetjük.

De hogy miben is áll a test felszabadítása, arról eltérnek a vélemények. 
A fejlett országokban a nők visszakövetelik maguknak a játékot, az élve-
zetet, a spiritualitást, miközben az ázsiai és az afrikai nők még mindig 
küzdenek testük fi zikai integritásának elismertetéséért. Márpedig be 
kell vallanunk, hogy kevés feminista refl exió áll rendelkezésünkre a test 
végességéről és törékenységéről. Méltóságának és teljességének helyre-
állítása egészen leköti a feministákat, miközben elfelejtenek számolni a 
határaival, és megjelenítését is túlságosan harmonikusnak, a nők erő-
forrásait pedig eszményinek találom: az öregedés és a halál folyamatát 

 44 Uo. . o.
 45 L -C  , . o.
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a fejlődés részeként fogadják mint „természetest”. Holott mégiscsak fel-
vetődik a betegség, a fo gyatékosság, a lassú és fájdalmas halál kérdése. 
Márpedig a halál és a ha lál mint szenvedés felidézése ritkán fordul elő. 
A testet fő kritériumának tekintő teológia a többinél alkalmasabb lehetne 
arra, hogy új, a betegség, a szenvedés, a fogyatékosság, a megöregedés 
jelenségére fi gyelő észrevételeket tegyen. Sőt elvárom a feminista teoló-
gusnőktől, hogy fejlesszék tovább a feltámadás fogalmát, de nem átvitt 
értelemben, pszichológiailag vagy etikai összefüggésben. Az úttörők azt 
állították, hogy a halál utáni élet jellemzően férfi  elgondolás, és a teológi-
ának elsősorban az ittlétre kell összpontosítania. De miért zárnák el a nők 
önmaguk elől ezt a horizontot? Ha már a kereszténység, Istent követve, 
olyannyira komolyan vette a testet, és a teológusnők igenis bebizonyítják, 
hogy az nemcsak egyszerű eszköz, hanem tér is, amely az önazonosságot 
és a gondolkodást jelenti a számunkra, miért ne vessük bele magunkat a 
teljes személy – test, szellem és lélek – feltámadásának kalandjába, ami 
a keresztény reménység?

Ha léteznek feminista antropológiák, Franciaországnak, amint mondot-
tuk, főként a kölcsönösség antropológiájára lenne szüksége. Ugyanis a nők 
a férfi ak tekintetének és besorolásának foglyai maradnak, nem a munka 
vagy az állampolgári elkötelezettség terén, hanem a testüket illetően. A leg-
döntőbb kérdésnek az tűnik számomra, hogy hol vannak azok a női példák, 
akiket kedvük támadna követni.  Az amerikai, erőteljesen vizuális minták 
áradatának elszenvedői vagyunk, és a televíziós „való világ” nemcsak az 
ostobaságot fújja és a gondolkodás nívóját veszélyezteti, hanem magával 
hozza a visszatérést is a túlzó férfi  és női sztereotípiákhoz. Az ezekben a 
műsorokban megjelenő transzszexuális emberek és transzvesztiták elle-
nére, akik feltehetőleg módosítják a kortársak véleményét a társadalmi 
nemek normáiról, a hagyományos elképzelések be vannak betonozva: a 
nőkről azt tartják, hogy fő feladatuk a tetszés elnyerése és a kacérság, 
és nem várnak tőlük mást, csupán a testüket és a sex appealt. A szexuá-
lis forradalom a női test számára egyenlő a voyeurizmus kielégítésével. 
Társadalmunk szexualizálása (az erotizáláson túl) és a pornográfi a nyílt 
terjedése számomra egyértelmű visszalépésnek tűnik az előző generációk 
feminista vívmányaihoz képest. A fi atal lányok, de egyre inkább a fi úk is 
úgy képzelik, hogy meg kell felelniük a társadalom és a média nyomásának 
hatására megállapított kánonoknak, és elfogadják, amit az emberi szexua-

 46 P  b, – . o.
 47 H  ; .

Gender.indd   140Gender.indd   140 2016.05.23.   9:56:002016.05.23.   9:56:00



141

Egy integratív teológia felé: a francia feminista teológia sajátossága

litás normájaként bemutatnak nekik. Ez alapvető problémát érint: milyen 
távlatot, milyen elképzelést és eszményképeket kínál a mi társadalmunk a 
lányoknak és fi úknak? Úgy vélem, ez a gondolat áll a Franciaországban zajló 
fejkendővita mögött, amelyben a feminista érv egy voltaképpen politikai 
vitába került be (miként kell gondolkodni a másságról). Nem hihetjük, hogy 
a lányok a hidzsábot anélkül viselik, hogy a férfi aknak alárendelődnének, 
azonban azt sem gondoljuk, hogy a meztelenség divatja vagy a piercing ne 
lehetne szintén az alárendelődés jele (bizonyos normáknak megfelelően, 
de ki állította fel ezeket a normákat?). Szintén a nők dolga, hogy ösztö-
nözzék a gyermekeiket, fi aikat és lányaikat: kövessék a férfi akat és nőket 
összebékítő antropológiát. Álmom egy tanulmány a szeméremről mint 
feminista értékről!

Egy integratív feminista teológiáért

Néhány évvel ezelőtt szót emeltem a párbeszédért, az ökumenikus párbeszé-
dek mintájára megvalósuló párbeszédet értve ez alatt a feminista teológiák 
és a keresztény hagyomány között. Egy ilyesféle dialógus lehetővé tenné a 
hagyomány és a modernség, a keresztény élet és a mindennapi élet közötti 
kapcsolatok szemügyre vételét. A keresztény egyház jelenlegi gondja az el-
távolodás a kortársakat foglalkoztató kérdésektől. A feminista teológiák a 
„hiányzó láncszemek” egyikét jelentik az egyház, a társadalom és a teológia 
között, és munkájuk nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a keresztény hagyomány 
a posztmodern világ irányába fejlődhessen tovább. A kérdésfelvetést és a 
feminista hermeneutikát nagyon sokra tartom, de a válaszokkal nem va-
gyok maradéktalanul elégedett. Ezért tartozom egyazon vonalba azokkal a 
szerzőkkel, akik ismeretelméleti elvként a feminizmusnál szélesebb elvet 
követelnek, s ez az elv számomra egy integratív teológia lenne.

A jelenlegi franciaországi feminista teológia helyzetét nem úgy értelme-
zem, mint késedelmet vagy betöltendő hiányt, hanem mint sajátosságot, 
amelynek egyaránt megvannak a saját határai és a lehetőségei. Vélemé-
nyem szerint ez egy olyan társadalom, amely erőteljesen kialakította a 
nemek sokféleségének és az integrációnak az ideológiáját, s ebből adódóan 
nehezen tud teret biztosítani a különbözőségeknek, valamint helyet adni 
a vallási dimenziónak. A negatív aspektusok pozitív aspektusokat rejte-
nek: Franciaországban a teológusnők férfi  kollégáikkal együttműködésben 
dolgoznak, ami lehetővé teszi, hogy gondolataik inkulturáción menjenek 
keresztül anélkül, hogy egyfelől a klasszikus kutatás oldaláról, másfelől a 
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feminista kutatásokban elhatárolódás történne. Másrészt a franciaországi 
teológiai viták – ahol a laicitás kötelez – széles körben felekezetköziek, 
sőt vallásköziek és kultúrák közöttiek is, ami a teológia számára inkább 
nyitásra adhat okot, semmint speciális szakosodásokra.

Ami a feminista teológia számára Franciaországban megfelelő lenne, az 
egy integratív út legalább négy különféle területen:

• A női és a férfi  gondolkodás találkozásaként, vagyis olyan közösen 
megírt teológia formájában, amelynek megegyeznek a távlatai. A férfi  
teológusok egyre nyitottabbak a feminista kérdéskör iránt, és készek 
a teológusnőkkel közösen kutatni.

• A feminista követelmények és egyéb ismeretelméleti szempontok met-
széspontjaként, amelyben a gondolkodás kerete tágasabb lenne, mint 
maga a feminizmus.

• A különböző felekezetek és vallások találkozási pontjaként, vagy is 
egyfelől ökumenikus, másfelől vallásközi párbeszédként. Ez előnyt 
kell hogy élvezzen Franciaországban, ahol nemcsak a különféle ke-
resztény felekezetek, de a nagy vallások is találkoznak egymással, 
szemben egy hatalmas népességgel, amely „vallástalannak” vallja 
magát. Ez a másik francia sajátosság ebben az erősen szekularizált – 
s ebből a tényből fakadóan az élet értelmének kérdései iránt nagyon 
közömbös – társadalomban a vallások békés közeledésére is buzdít, 
bizonyítva, hogy ezek nemcsak háborúkeltők (amint azt könnyen fel-
tételezik Franciaországban), hanem arra is képesek, hogy megbéké-
lésre ösztönözzék a kultúrákat. Eff éle vallásközi találkozások számos 
mozgalomban és csoportosulásban léteznek, anélkül, hogy közvetlen 
kapcsolatuk lenne a feministákkal, ugyanakkor inkább fordulhatná-
nak a nőmozgalmak felé, mivel az ott kialakuló bizalom és a társalgás 
légköre valóságos találkozások felé nyithatnának teret. De mindez 
mégsem a vallás és a kultúra sajátosságainak eltörlését jelentené, ha-
nem kölcsönös tiszteletet, amely elvezethetne ahhoz a törekvéshez, 
hogy közösen megfogalmazzák mindazt, ami közös lehet, és olyan 
partnerségen dolgozzanak, amely a legmesszebbmenőkig kész elmen-
ni. Aztán pedig külön pontosítsák azt, amit (még) nem lehet együtt 
elmondani.

• A teológiai diszciplínák metszéspontjaként, interdiszciplináris formá-
ban, más humán tudományok – pszichológia, etnológia, történelem, 
irodalom stb. – bevonásával.

Igaz, hogy a feminizmus végleges győzelmek nélküli küzdelem. Mint 
minden tudatára ébredő mozgalom, kilengések ismétlődésein megy ke-
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resztül. A jövőben csakis az összes feminista ágazat együttes erőfeszítései 
és összefonódó akciói révén mehet előre, a humán tudományokban és a 
bázismozgalmakban egyaránt.
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Az igazság egy és örök vs. a társadalmi 
dialógus teológiája
A feminista teológia mint kritika

P R (1973)

Római katolikus teológus, ószövetség-kutató. 2014-ben le  a teológiai tudományok 
doktora a Bécsi Tudományegyetem Katolikus Fakultásán. Disszertációjának címe: 
Das Te Deum des Alten Testaments. Psalm 103 in synchron-intertextueller Analyse.
Jelenleg habilitációs projektjét készíti elő, amelynek témája: A társadalmi- és vallási 
kirekesztés különféle formáinak transzformálási lehetőségei – teológiai szemszögből. 
Kutatási területe: zsoltároskönyv-exegézis; szinkrón-intertextuális szövegelemzés; 
feminista és felszabadításteológiai bibliaértelmezés.

1. Bevezetés

1.1 A feminista teológia kialakulásának rövid története

A feminista teológia az 1960-as évek vége felé vált jelentős teológiai irány-
zattá. Ez tulajdonképpen a női emancipációs törekvések megjelenését jelenti 
egy olyan tudományterületen, amely mintegy kétezer esztendeig szinte 
kizárólagos férfi dominancia alatt állt.

Kialakulásának hátterében az a női tapasztalat áll, amelynek – a ha-
gyományos teológiát és egyháztörténelmet kritikus szemmel vizsgálva – 
arra a megállapításra kellett jutnia, hogy a nők lényegében majdnem két 
évezreden keresztül ki voltak zárva a teológia tudományának gyakorlásá-
ból, az egyházi törvényhozásból, a döntéshozatalból (pl. pápaválasztás), 
a közösségek vezetéséből, a misszió gyakorlásából és az egyházpolitika 
bár minemű befolyásolásából.

Éppen ezért ennek a teológiai gondolkodásnak a középpontjában a hagyo-
mányos istenképek, vallásos intézmények és gyakorlatok megkérdőjelezése 
áll, mégpedig sajátosan feminista perspektívából.

A feminista teológia rokon a felszabadításteológiával és a feminista tu-
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dományelmélettel. Mindazonáltal helyesebb lenne inkább feminista teoló-
giákról beszélni, hiszen létezik afrikai, ázsiai, latin-amerikai stb. feminista 
teológia is, amelyek a sok nyilvánvaló közös jegy ellenére meglehetősen 
sajátos arculattal bírnak.

Ez a teológiai irányzat nem az egyetemek világában jött létre, hanem a 
gyakorlati élet területén. Kialakulásában mind Európában, mind pedig az 
USA-ban a nőmozgalmaknak, az ökumenikus mozgalomnak és a II. vatikáni 
zsinat után kibontakozó laikus mozgalomnak volt meghatározó szerepe.

A feminista teológia nagy úttörőnői és ma már klasszikusnak számító 
képviselői Európában Chatarina J. M. Halkes (1920–2011, Hollandia), Mar-
ga Bührig (1915, Németország – 2002, Svájc), Elisabeth Moltmann-Wendel 
(1926–, Németország).  Az Egyesült Államokban pedig Mary Daly (1928–
2010) és Elisabeth Schüssler Fiorenza (1938–, Románia) váltak a feminista 
teológiai gondolkodás mesternőivé.

1.2. A feminista teológia meghatározása

Nem könnyű pontosan meghatározni, hogy mi is az a feminista teoló-
gia, illetve sokan félreértik vagy félremagyarázzák mibenlétét. Hedwig 
Meyer-Wilmes fogalmazza meg világos módon a Zwischen lila und lavendel 
című írásában, amikor azt hangsúlyozza, hogy a feminista teológia nem női 
teológia és nem is a nő teológiája, hanem „a feminista módon gondolkodó és 
feministává lett nők teológiája, akik a vallásos patriarchátust igyekeznek 
felismerni, megnevezni, kritizálni, valamint leküzdeni mind a társada-
lomban, mind pedig az egyházakban és az emberek közti együttélésben. 
Ez nem egy nemhez kötött, hanem a nemiséget problematizáló teológia.”

Miért is olyan veszélyes, amikor a politikai, fi lozófi ai és vallásos retorika 
a férfi  és a nő „természettől adott” különbözőségéről beszél? A racionális, 
nyugati férfi  egyetemességet és igazságot követel magának. Ő nemcsak férfi , 
hanem fehér, európai, jómódú és privilegizált helyzetben levő. Számára 
adott a demokratikus önmeghatározás lehetősége, teljes jogú polgár, és 
egyéni szabadságjogokkal rendelkezik. Ez a férfi  nemcsak a „privilegizált 
helyzetben levő fehér nőt” tekinti önmagához képest „másnak”, hanem más 
rasszok, osztályok, kultúrák képviselőit is alacsonyabb rendűnek tekinti ma-
gánál, akiket ennek megfelelően elnyomhat, leigázhat és kizsákmányolhat.

 1 M -W  , . o.
 2 Uo. . o. A szerző fordítása.
 3 Vö. S  F  , . o.
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És ez a nyugati, jól képzett, privilegizált helyzetben levő férfi , aki a tudás 
birtokosa és a tudomány művelője is, igényt tart arra, hogy egyedül az ő 
világértelmezése legyen igaz és helyes. Ezáltal a hagyományozódó ismeret, 
tudás nemcsak nemileg, hanem fajilag, Európa-centrikusan és osztályspe-
cifi kusan is meghatározott.

2. A feminista teológia jellemzői és célkitűzései

2.1. A feminizmus alapvonásai

A feminizmus alapvonásai C. Halkes szerint – aki megállapítja, hogy a 
feminizmus több, mint a nők emancipációja – a következők:

• A feminizmus lényege a nők fundamentális és radikális felszabadítása 
autonóm emberré. Így ez egy szociálpszichológiai folyamat.

• A feminizmus feltételezi azoknak a társadalmi és gazdasági tényezők-
nek a pontos elemzését, amelyek a nők elnyomásában szerepet ját-
szottak és játszanak mind a mai napig: így ez egy szocioökonómiai 
folyamat is.

• A feminizmus fellázad az egyoldalú maszkulin kultúrával szemben, és 
ezáltal egyfajta ellenkultúrává alakul.

2.2. Mit kell egy nőnek megtanulnia?

A feminizmust érthetjük úgy is, mint azt a felszabadítási folyamatot, amely-
ben a nőből autonóm ember lesz. Ebben a folyamatban a legfontosabb kérdés, 
hogy ki vagyok én mint „női ember”. És ehhez nagyon fontos dolog elfelejte-
nem, hogy minek kellene lennem mások véleménye vagy elvárásai szerint.

Nem vagyunk még messze azoktól az időktől, amikor a nő sorsát, vala-
mint lehetséges társadalmi szerepkörét saját biológiai adottságai is meg-
pecsételték, illetve behatárolták. Ez a biológiai meghatározottság kizárólag 
a feleség- és anyaszerep megvalósítását tette lehetővé a nők számára. 
Lehetőségeik a családi élet keretein belül voltak csak elképzelhetőek. A nő 
tere a személyes és magánélet szférájára korlátozódott, de azon kívül a nőt 
semmilyen társadalmilag jelentős feladat betöltésére nem tartották alkal-

 4 Uo.
 5 H  , . o.
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masnak. A nők testiségéhez és az anyaság magától értetődőségéhez olyan 
értékek és normák kapcsolódtak, amelyek pontosan körülhatárolták azt, 
hogy mi a „tipikusan nőies”. Mindebből aztán olyan előírások születtek, 
amelyek a nők karakterét szigorúan behatárolták: gyengéd, szelíd, érzékeny, 
szívélyes, gondoskodó, érzelmes stb. Mivel a nő nem vett részt a társadalmi 
élet egyéb folyamataiban, hanem visszahúzódva, a magánszféra terében 
élte mindennapjait, ezért a „tipikus nő” azzal is jellemezhető volt, hogy 
egyszerű, szerény, alárendelt, csekély jelentőségű, háttérben levő, kiegé-
szítő, másokra utalt. Ebből következett azután az, hogy a nőkről könnyen 
azt gondolták, hogy tudatlanok, és nem tekinthetőek partnernek a világ 
fontos dolgairól folytatott eszmecserében stb.

Emellett fontos még megemlíteni egy következő aspektust: a nő mint a 
szexualitás megtestesítője. Kezdetben szexualitása és az életadás képessége 
miatt a nőt szent áhítattal és hódolattal vették körül. A történelmi idők-
ben azonban, amikor a női ivarsejtek létezését még nem ismerték, a férfi  
jelentősége, aki az élet magvát hordozza, felértékelődött a nőével szem-
ben. A nő csupán passzív termőtalajjá vált, amit az aktív férfi  bevethet, és 
szerencsés esetben fi a születik. Ha pedig nincsen ilyen szerencséje, akkor 
leánya. Éppen ezért gondolták sokan – többek közt Arisztotelész, Aquinói 
Szent Tamás és Freud –, hogy a nő nem más, mint „félresikerült férfi ”.

De a nőnek nem csupán ezen az értékvesztésen kellett keresztülmennie, 
hanem belőle lett a vágyak, az alantas erők megtestesítője is. Ő vált a férfi  
megkísértőjévé, a testiség szimbólumává, miközben a férfi  képviselte a szel-
lemet, ami természetesen magasabb rendűnek számított a testhez képest. 
Így a nők karakterizálásához újabb jelzők adódtak: emocionális, földi, csábí-
tó, megbízhatatlan, labilis. Ha egy nő a tisztaság útját választva lemondott 
a szexuális életről, akkor ő is felemelkedhetett a szellemi szférába, és olyan 
lett, „mint egy férfi ”, azaz intuitív, tiszta, szűzies, menedék, a vigasztalás 
forrása – s így már újból a megbecsülés piedesztáljára lehetett állítani.

2.3. A feminista teológia legfőbb jellemző jegyei

A feminista teológia, akárcsak a felszabadítás teológiája, tudatosan kontex-
tuális teológia, mégpedig különös tekintettel a női perspektíva fi gyelem-
bevételére. A kontextuális sajátosság az elnyomás és a korlátozottság sze-

 6 Uo. – . o.
 7 Uo. . o.
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mélyes megtapasztalását jelenti, ugyanakkor a megszabadulás és a harc 
tapasztalatát is. Egyszerűen megfogalmazva: az utat, hogy hogyan tudunk 
valóban önmagunkká válni.

Mindez felfogható úgy is, mint egy sajátos exodustapasztalat, kivonulás 
minden külső korlátozottságból. Persze a valódi szabadság ugyanakkor 
igényli a kivonulást a komfort és a nyugalom rabszolgaságából is (húsos-
fazekak Egyiptomban). Hiszen a változtatás mindig erőfeszítésbe kerül, 
és energiát, sokszor küzdelmet is igényel, amelyet sok nő nem vállal, és 
inkább megalkuszik elnyomott és alárendelt helyzetével.

Mindemellett ez az út magában foglalja a tevékeny szolidaritást is mind-
azokkal, akiket a társadalom vagy akár az egyházak valamilyen szempont-
ból kirekesztenek, stigmatizálnak. Jellemzője, hogy szenvedélyesen keresi 
annak a lehetőségét, hogy emberibb és igazságosabb társadalmi viszonyok 
jöhessenek létre. Visszautasítja és szigorúan fellép nemcsak a társadalmi, 
hanem a vallási jellegű kirekesztés mindenféle formája ellen, különös te-
kintettel az antiszemitizmus, az antijudaizmus súlyos problémájára.

2.4. A feminista felszabadításteológia három fontos 
jellemzője

Dorothee Sölle Gott denken – Einführung in die Theologie című könyvében 
három pontban foglalja össze a feminista felszabadításteológia jellemzőit. 
Véleménye szerint ez az újfajta teológia új szubjektumok, új objektumok és 
új módszerek kialakulását hozta magával.

2.4.1. Új szubjektumok

A 19. század második felétől jelennek meg az első hallgatónők, akik egye-
temeken-főiskolákon teológiai tanulmányokat végezhetnek. Először az 
USA-ban (már 1833-tól), majd Európában is elindul a folyamat, először csak 
protestáns területen. Katolikus oldalon a nők teológiai tanulmánya csupán 
a II. világháború után válik lehetővé. A különféle protestáns egyházak egy-
mástól eltérő időben, lényegében 1927-tel kezdődően már kezdik bevezetni 
a női ordinációt, vagyis engedélyezni a nők lelkipásztori szolgálatát. Amire 
a katolikus egyházban mind a mai napig nem került sor, sőt 2010 óta az a 
nő, aki akár csak megkísérli a pappá szentelést, azonos büntetés alá esik, 
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mint az a pap, aki a pedofília köztörvényes bűntettével szennyezte be az 
egyházi rend szentségét.

A nők megjelenésével a teológia világában nagy áttörés vált lehetővé: 
a teológia megszűnt pusztán férfi tudománynak lenni, és ezáltal új esélyt 
kapott, mégpedig azt, hogy végre „emberivé” váljon a szó legteljesebb értel-
mében – fogalmaz Sölle.  Nagyon fontos kérdés tehát az, hogy kik a teológia 
szubjektumai, kik művelhetik a teológiát. Milyen érdekek húzódnak meg a 
teológia művelése mögött? Ki húzza meg a teológia tudományának határait 
és azt, hogy mi számít fontos kérdésnek, kutatási területnek és mi nem?

Sölle annak érdekében, hogy rávilágítson ennek a kérdésnek a fontossá-
gára, Lukács evangéliumából idéz egy csodálatos női dalt, mégpedig Mária 
magasztaló énekét:

„...irgalma megmarad nemzedékről 
nemzedékre az őt félőkön.
Hatalmas dolgot cselekedett
karjával,
szétszórta a szívük szándékában
felfuvalkodottakat.
Hatalmasokat döntött le
trónjukról,
és megalázottakat emelt fel;
éhezőket látott el javakkal,
és bővelkedőket küldött el üres
kézzel.”
(Lk 1,50–53)

Ez a szöveg tulajdonképpen a felszabadításteológia egyik alapszövege, ahol 
egy szegény, fi atal, állapotos nő, aki még nem házas, csak jegyben jár ked-
vesével, Istenét magasztalja. Holott személyes sorsa éppen nagyon nehéz és 
kilátástalan. Istent igazából csak azok ismerik – írja Sölle –, akik egészen lent 
vannak, akik szegények, kiszolgáltatottak, mint ez a nő itt. Isten szegényei-
nek sajátos privilégiuma, hogy ismerhetik őt, és igazából csak ők ismerik őt.

Kik művelhetik hát a teológiát? – tehetjük fel magunknak ismét a kér-
dést. A teológia legfontosabb önmagával szemben támasztott igénye, hogy 
ténylegesen Istenről beszéljen, és nem csak Isten férfi képéről. A teológia 
hitelessége kérdőjeleződik meg ott – hangsúlyozza Sölle –, ahol a nőket 
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diszkriminálják. Nem csupán egy hatalmi harcról van tehát szó, amibe 
a nők is bele akarnak bonyolódni, mert részt akarnak maguknak abból a 
tortából, amelyből majdnem kétezer évig nem kaphattak. Sokkal több forog 
itt kockán. Ahol a nőket kirekesztik, ott Istent értik félre, aki a kicsinyek, 
a kitagadottak és a bántalmazottak oldalán áll, velük beszél, és feléjük 
van opciója. A nőkkel szembeni igazságosság nem egyházpolitikai kérdés, 
hanem Isten helyes ismerete, azaz nagyon sarkalatos teológiai kérdés. Ezek 
után talán meg tudjuk érteni, hogy ezt a dalt a szabadulásról Lukács első 
fejezetében miért éppen egy nőnek kell énekelnie.

2.4.2. Új objektumok

A nők új kérdéseket tesznek fel és ezekre új válaszokat keresnek, miközben a 
hagyományos teológia válaszai számukra már nem elégségesek. Így szület-
nek új témák és új tartalmak. Nagyon fontos kérdés az, hogy mit tudunk meg 
a bibliai történeteken keresztül a nőkről. Milyen szerepet játszanak a bibliai 
történetekben? Hol jelennek meg? Mi a jelentőségük? Hol hallgatnak róluk 
és vajon miért? Egy angol szójátékkal élve milyen her-story húzódik meg a 
history mögött? Fel lehet-e fedezni ezekben a történetekben a női sorsot?

Phillis Trible feminista teológusnő írt egy könyvet Texts of Terror cím-
mel.  Ebben olyan bibliai helyeket elemez, ahol terrort, erőszakot követnek 
el nők ellen. Ilyen például Jefte lányának története is. A történet nemcsak 
drámai, hanem brutálisan kegyetlen is.

„Fogadalmat tett Jefte az ÚRnak, és ezt mondta: Ha valóban kezembe 
adod az ammóniakat, akkor bárki is jön ki elém a házam ajtaján, amikor 
épségben visszatérek az ammóniaktól, az ÚRé lesz az, feláldozom égőáldo-
zatul. Fölvonult Jefte az ammóniak ellen, és megütközött velük. Az ÚR pedig 
a kezébe adta őket. Verte őket Aróértól fogva a Minnítbe vezető útig, húsz 
városon keresztül egészen Ábél-Kerámímig. Igen nagy vereség volt ez. Így 
kellett megalázkodniuk az ammóniaknak Izráel fi ai előtt. Amikor Jefte meg-
érkezett Micpába a házához, éppen a leánya jött ki eléje dobolva és táncolva. 
Csak ez az egyetlen gyermeke volt, nem volt rajta kívül se fi a, se leánya. 
Amikor meglátta őt, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: Ó, leányom! 
Porba sújtottál, szerencsétlenné tettél! Mert én magam adtam szavamat az 
ÚRnak, és nem vonhatom vissza. A leány így felelt neki: Apám, ha szavadat 
adtad az ÚRnak, tedd velem azt, amit kimondtál! Hiszen megengedte az ÚR, 
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hogy bosszút állj ellenségeiden, az ammóniakon. Majd ezt mondta apjának: 
Csak arra az egyre kérlek, ne bánts engem két hónapig: hadd menjek el a 
hegyek közé elsiratni a szüzességemet barátnőimmel! Az apja azt felelte: 
Menj! És elbocsátotta két hónapra. Az pedig elment a barátnőivel elsiratni 
szüzességét a hegyek között. 

Két hónap múlva visszatért apjához, az pedig megtette vele azt, amit 
megfogadott. A leány soha nem hált férfi val. Azóta vált szokássá Izráelben, 
hogy évről évre elmennek Izráel leányai, és megéneklik a gileádi Jefte leányát, 
évente négy napig.” (Bír 11,30–40)

Ennek a lánynak, aki egyetlen gyermeke volt apjának, még neve sincsen a 
Szentírás lapjain. Izsák sokkal szerencsésebb volt ennél a lánynál, igaz, őt is 
fel akarja áldozni az apja, de az ő esetében az utolsó pillanatban megjelenik 
egy angyal, aki megmenti őt. És minden csak egy próbának bizonyul. Erre 
az angyalra azonban Jefte leánya esetében hiába is várnánk.

Sölle írásában visszaemlékezik arra is, hogy teológiai tanulmányai során 
ezt a történetet soha nem hallotta, sosem került elő. Ez a lány egész tragikus 
sorsával együtt feledésbe merült. Éppen ezért hangsúlyozza Sölle, hogy a 
feminista teológiának új objektumokat kell találnia. Éppen az ilyen észre 
sem vett vagy éppenséggel elfeledett történeteket kell újra felfedeznie és 
megvizsgálnia.

Elisabeth Schüssler Fiorenza könyvében, az In Memory of Her címűben 
éppen így az egyenrangú emberek, férfi ak és nők jézusi mozgalmának 
történetét akarja megírni. Ami számára azt jelenti, hogy minden egyes 
bibliai szöveget feminista módon, azaz kritikusan és kreatívan kell olvasni. 
Nem arról van tehát szó, hogy a férfi témák mellett a női témákat is fel kell 
fedezni, a férfi teológia mellett a női teológiának is némi teret kell engedni, 
és a nőknek egyfajta kiegészítő, mellékes játékteret biztosítani. Ellenke-
zőleg, a feminista teológia a klasszikus teológia összes témáját teljesen új 
perspektívából akarja megvizsgálni, mégpedig az emberek/nők elnyomását 
láthatóvá tevő és az ő felszabadításukért küzdő perspektívából.

2.4.3. Új módszer

A feminista teológiára – éppúgy, mint a felszabadítás teológiájára – jellemző 
a praxis-refl exió-praxis hármassága. Ahogy például Leonardo Boff  fogalmaz 
saját elhivatottságáról: „Nem értem azokat a dél-amerikai teológusokat, 

 12 S  , . o.
 13 Uo.

Gender.indd   154Gender.indd   154 2016.05.23.   9:56:012016.05.23.   9:56:01



155

Az igazság egy és örök vs. a társadalmi dialógus teológiája

akiknek nincsen kapcsolatuk a bázisközösségekkel. Nálunk nem lehet a 
teológiát úgy művelni, mint Németországban, ahol az ember kizárólag az 
egyetemen tanít. Mi, dél-amerikai teológusok egyidejűleg aktívan benne 
vagyunk a mozgalomban is. Én magam Petropolisban dolgozom, egy nyo-
mornegyedben, Rio de Janeiro peremén.”  

Hogy miként kell teológusnak lenni, abban döntő a megélt hit és annak 
gyakorlata, ahogy Sölle fogalmaz: „Egyetlen jelenlegi felszabadításteológia 
sem úgy értelmezi a tudományosságot, mint ami a semlegesség, a distancia 
és a kiegyensúlyozottság ideálját köteles megvalósítani, hanem épp hogy 
pártossággá, részrehajlássá kell hogy váljon a nők és a hátrányos helyzetűek 
irányában. Így tudna a teológia egy sajátosan advokatív tudománnyá válni, 
amely a szegények, az elnyomottak és a nők ügyvédjeként értelmezi önmagát.”

Persze ez ellen a pártosság ellen könnyen fel lehet hozni azt a vádat, 
hogy hogyan egyeztethető össze a tudomány semlegességének elve azzal, ha 
valaki a Bibliát feminista szemszögből olvassa. A kérdésre talán a legjobb 
válasz a kérdés megfordítása: vajon lehetséges-e egyáltalán olyan teológiát 
művelni, amely nem kontextuális? Tényleg létezik olyan, hogy egy és örök 
igazság? A „hagyományos” teológia is determinált, mégpedig a patriarchá-
lis gondolati minták által. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy mindez a fehér, 
nyugati és középosztálybeli férfi  teológiája. Így tehát a „hagyományos” 
teológia sem felel meg a tudományos semlegesség elvárásának, ami volta-
képpen nem is lehetséges. A feminista teológia pedig azt a feladatot tűzte 
ki célul, hogy a „hagyományos” teológia szemléletének kiindulópontjává 
lett patriarchális struktúrákat megkérdőjelezze.

2.5. A feminista kritika a teológia minden 
tudományterületén jelen van

Az Ószövetség- és az Újszövetség-kutatás is a saját területén azon fáradozik, 
hogy a Bibliában megjelenő patriarchális struktúrákat és a patriarchális 
értelmezési hagyományt láthatóvá tegye. Az egyháztörténelemben keresi 
a női történelmet, kritizálja a férfi centrikus történelemírást. 

A gyakorlati teológia területén próbálja az elméleti felismeréseket át-
ültetni a gyakorlatba: például hogyan lehet felelősen prédikálni feminista 
módon? Hogyan lehet a lelkipásztorkodás koncepcióját feminista módon 
átalakítani? Hogyan lehet mindezt átültetni a hittanoktatásba?

 14 Uo. – . o.; Publik Forum, . . . A szerző fordítása.
 15 S  , . o. A szerző fordítása.
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2.6. A Biblia helye és szerepe

Ha a Bibliát Isten szavának tekintjük, mégpedig úgy, hogy a tévedések lehe-
tőségét kizárjuk, akkor nincs lehetőségünk arra, hogy a benne rejlő patri-
archális struktúrákat kritizáljuk. Ebben az esetben a feminista kritikának 
már csak egy lehetősége marad, mégpedig az, hogy az androcentrizmust 
nem a szövegek, hanem a szentírás-magyarázat szintjén vonja kérdőre. 
Ilyenkor nem a szövegeket veti el, hanem csak azok patriarchális, nőket 
elnyomó vagy lealacsonyító magyarázatát.

Akadnak persze olyan radikális gondolkodók is, akik a Biblia nagy ré-
szét – mint patriarchális szövedéket – elvetik. És megállapítva azt a tényt, 
hogy a Biblia veszélyes könyv, mert könnyen az elnyomás eszközévé, illet-
ve annak legitimáló bázisává válhat, inkább kihajítják az egészet. Ezek a 
radikális szárnyhoz tartozók úgy vélik, hogy a Szentírás kánonjában már 
eleve érvényre jut a patriarchális szempont szerinti szelekció. Vagyis azok 
a szövegek, amelyek emancipatórikus elemeket tartalmaztak, eleve nem 
lettek felvéve a Szentírás kánonjába. Ezért bizonyos radikális teológusnők, 
mint például Mary Daly, elvetik az egész Bibliát, sőt ő maga ki is lépett az 
egyházból, jelezve, hogy semmi esélyt nem lát arra, hogy az egyház nőket 
elnyomó struktúrái akár csak kicsit is megváltozzanak. Ha pedig ez így 
van, akkor ő ezzel nem vállalhat közösséget.

Hasonlóan kritikusan, mégis másképpen vélekedik erről a kérdésről 
Elisabeth Schüssler Fiorenza. Szerinte a feminista, felszabadításra épülő 
írásmagyarázat a szentírási szövegek értelmezését kritikus-felszabadító 
folyamatnak tekinti.  Schüssler Fiorenza azt hangsúlyozza, hogy a nőket 
a szentírás-értelmezés középpontjába kell állítani. Ami viszont nem jelenti 
azt, hogy a nőket felszabadító és a nőket elnyomó szövegeket el kellene 
különíteni egymástól egy-egy külön kánonban. Vagy hogy a női szerzők 
és/vagy szövegek kánonját kellene rekonstruálni. Hanem inkább azon 
kellene fáradozni, hogy minden egyes bibliai szöveget kritikus vizsgálat 
alá vessenek, és feltárják azok patriarchális vonatkozásait.

Luise Schottroff  és Dorothee Sölle teológusnők is az ún. mérsékelt re-
formista szárnyhoz tartoznak, akik nem szeretnék kiönteni a mosdóvízzel 
együtt a gyereket is. A Biblia szerintük is androcentrikus, alapvetően pat-
riarchális dokumentum. Mégis, ezzel a hagyománnyal szemben a Szentírá-
son belül is felfedezhető egyfajta belső teológiai küzdelem. A Bibliát úgy is 
lehet olvasni, mint az igazságosság könyvét, amely minden rabláncra verő 
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megkötözöttségtől megszabadítja az embert. Ezért szerintük nem kell az 
egyház házát elhagyni – mint pl. Daly –, hanem csupán meg kell tisztítani 
minden patriarchális hordaléktól. A bibliai szövegek felszabadító karakterét 
pedig fel kell fedezni és fel kell tárni.

2.7. Istenképek a Bibliában

Ha bárkit megkérdezünk, hogy Istent milyen képek segítségével tudná le-
írni, akkor a legtöbb embernek a következő képek jutnak rögtön az eszébe: 
apa, úr, harcos, bíró, bosszúálló, király, hadvezér stb. Vagyis elsősorban 
férfi képek. Kérdezhetjük aztán, de hát miért is baj ez? Erre talán a legjobb 
választ egy Mary Dalytől vett idézet adja: „Ha az Isten férfi , akkor a férfi  
jellegnek isteninek kell lennie…”  Ezzel pedig az a probléma, hogy minden, 
ami nem férfi  jellegű, az nem isteni, vagy éppen az isteni ellenkezője? Akkor 
tehát mi is a nő? Milyen szerep jut neki?

Daly nem tudja elfogadni a kozmosz és az ember, a transzcendencia és 
az immanencia között létrejövő hasadás skolasztikus rendjét, hanem az 
istenihez való hozzáférést az önmeghatározás folyamatának tekinti, a 
léthez való bátorságnak, ami feltételezi, hogy az isteni minden élőlényben 
jelen tud lenni. Számára a legelfogadhatóbb leírás Istenről, hogy Isten 
maga a Lét, Isten a Lét alapja és mélysége.  Azaz minden antropomorf 
vonatkozást lecsupaszít róla, hogy ezzel kizárja a nemi jelleg istenképbe 
való beemelésének lehetőségét.

Éppen ebből a megfontolásból kiindulva a feminista exegéták a bibliai 
szövegekben keresik a női jellegű istenképeket, amelyekre a hagyományos 
szövegértelmezés kevésbé fi gyelt oda, illetve nem állt érdeklődése közép-
pontjában. Ez a kutatás rengeteg női istenképet felfedezett. Az Ószövetség 
gyakran használ olyan metaforákat, amelyek Isten cselekvését, az emberek 
és Izrael felé megnyilvánuló szeretetét, odafordulását „anyai” jellegű képek 
segítségével juttatják kifejezésre: mint pl. „szülő asszony” (4Móz 11,12–15; 
Ézs 42,14), „szoptató nő” (5Móz 32,13b), „Sion béranyja” (Ézs 49,21), illetve 
„vigasztaló anya” (Ézs 66,13): „…a fi út, akit az anyja vigasztal, úgy vigasz-
tallak meg én is titeket” (Szent István Társulat ford.).

 17 D  , . o. A szerző fordítása.
 18 A szerző által idézett, Mary Daly által képviselt nézeteket – a létbátorság elméletét és az 
Istenről mint önmagában való Létről szóló rendszeres teológiai koncepciót – az evangélikus 
Paul Tillich ( – ) dolgozta ki műveiben: Létbátorság (Teológiai Irodalmi Egyesület, 
Budapest, ); Rendszeres teológia (Osiris, Budapest, ). – A szerk.
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2.8. Nők a Bibliában

2.8.1. Nők a háttérben

A nők a Bibliában legtöbbször úgy jelennek meg mint kivételek, melléksze-
replők vagy egészen véletlenül felbukkanó fi gurák. A feminista exegéták 
szerint a bibliai szövegekben nagyon jól működnek különféle patriarchális 
stratégiák, mint például az elhallgatás, a marginalizálás vagy a megha-
misítás. Így például érdekes kérdés, hogy miként lesz Mária Magdolnából 
– az apokrifek tanúsága szerint Jézus kedvenc tanítványából – prostituált. 
Hogyan válik Pál apostol egyik kegyelt apostolnője, Júnia (Róm 16,7) Juni-
asszá (férfi vá)? Holott ennek a személynévnek a férfi  változata csak néhány 
évszázaddal később kerül használatba. Vagy hogyan hallgatják el a szövegek 
a misszionáriusnők, például Priscilla és Thekla szerepét?

Emellett nagyon fontos kontextuális értelemben újraértelmezni olyan 
szövegeket, amelyek a nők társadalmi szerepkörét és lehetőségeit az adott 
kor patriarchális mintái alapján erőteljesen behatárolják, például: „Az 
asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. A tanítást azonban az 
asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfi n uralkodjék, hanem 
legyen csendben. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem 
Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. 
Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a 
szeretetben és a szent életben.” (1Tim 2,11–15)

2.8.2. Nők vitája saját szerepükről

Érdekes megfi gyelni és sajátosan feminista szemszögből értelmezni pél-
dául a Lk 10,38–42-ben leírt jelenetet, ahol a nők maguk vitatkoznak saját 
szerepükről, és a vita eldöntését a Mestertől várják: „Amikor továbbha-
ladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. 
Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta 
beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és 
így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a 
munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt neki: 
Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van 
szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem 
vehetnek el tőle.” (Lk 10,38–42)

Márta a hagyományos női szerepet választja, sürög-forog, mindent meg-
tesz, hogy eleget tegyen a vendég érkezéséhez kapcsolódó kötelezettségek-
nek. Mária ezzel szemben nem tesz semmit, csupán leül a Mester lábához, 
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és hallgatja szavait. A korabeli zsidó felfogás szerint „odaülni valakinek 
a lábához” a tanítványságot jelentette. Aki leült a mester lábához, hogy 
hallgassa tanítását, abból pedig előbb-utóbb tanító vált. Hiszen ez volt a 
célja a tanulásnak. Tehát mikor Jézus a két nő vitájában Mária mellé áll, 
ezzel éppen a tanítványság fontosságát hangsúlyozza, amely fontosabb 
bármi egyéb teendőnél. Még akkor is, ha az adott kor nagyon szigorúan 
szabályozta azt, hogy miként kell vendégül látni valakit.

3. Milyen egyházat akarunk mi?

A II. vatikáni zsinat tanítása szerint az egyház Isten népe. Elisabeth Schüss-
ler Fiorenza azt a kérdést teszi fel, hogy a nők hogyan érezhetik magu-
kat Isten népéhez tartozónak, mikor ők a püspöki konferenciák teológiai 
bizottságaiban, az egyházvezetésben, a papi szolgálatban nem vehetnek 
részt. Másrészről viszont az egyházban mégis szívesen veszik segítségüket 
például a hitoktatásban, a katekézisben, a kórházi lelkigondozásban stb. 
Így szerinte a nők a római katolikus egyházban meglehetősen ambivalens 
helyzetben vannak, amit a következő ellentétpárokkal próbált kifejezni: 
„befogadott kirekesztettek” vagy „honi idegenek”.  

Elisabeth Schüssler Fiorenza szerint a feminista elméletnek és teológi-
ának ragaszkodnia kell a maga „kívülálló” karakteréhez, ahogy írja: „Meg 
kell tagadnunk azt, hogy olyan tudást hozzunk létre vagy terjesszünk, 
amely olyan intellektuális és vallási struktúrákat legitimál, amelyek a 
nőket lealacsonyítják, alávetik vagy korlátozzák.”

Ezért nehéz azoknak a nőknek a helyzete, akik az akadémiai világban 
akarnak érvényesülni, illetve azoké, akik szerzetesnőként csak akkor gya-
korolhatják hivatásukat, ha alkalmazkodnak és együttműködnek olyan 
struktúrákkal, amelyek a nőket marginalizálják és hallgatásra kényszerítik. 
Ők már nem „idegenek” a rendszerben, hanem „bennfentesek”, ami jócskán 
megnehezíti a helyzetüket, ha kritikát akarnak gyakorolni.

Schüssler Fiorenza rámutat arra, hogy a „patriarchátus” (ur-alom) erő-
teljesen dualista kifejezés, amely a nő-férfi  kategóriákat alá- és föléren-
deltségi viszonyként értelmezi. Holott ez a fogalom elfedi az elnyomás 
struktúráinak komplex jellegét, amelyben a fehér privilegizált helyzetben 
levő nőknek éppúgy szerepük volt és adott esetben van ma is. A teológusnő 

 19 Ezeket a megfogalmazásokat használja M -W  , . o.
 20 S  F  , . o. A szerző fordítása.
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ezért alkotta meg a „kyriarchátus” fogalmát, amely nem a nő-férfi  dua-
lista jellegű szembeállítására épül, hanem magában foglalja az elnyomás 
minden formáját.

Schüssler Fiorenza megalkotta a „nők ekklésziájának” fogalmát, amely 
számára egy alternatív kritikus helyet jelöl. Alapvetően egy politikai-teo-
lógiai fogalomról van szó, amelyet eredeti görög értelemben kell venni, és 
így a „szabad polgárnők” demokratikus és nyilvános összefogását/szövet-
kezését jelentené. Ebben az értelemben az „ekklészia” kevésbé vallási, mint 
politikai koncepció.  Történelmileg vagy politikailag a „nők ekklésziáját” 
úgy kell érteni, mint a nők demokratikus kongresszusát vagy parlamentjét.

Amíg a szabadság és a nők önmeghatározása a patriarchális egyházban 
elképzelhetetlen volt, a nők egyházában viszont központi fogalommá válik. 
A nők ekklésziája mint patriarchátuskritikus egyház önmagát az egyete-
mes egyház manifesztációjának tekinti, amely más partikuláris egyházak 
mellett (mint pl. afrikai, ázsiai, latin-amerikai stb.) az örömhír keresztény 
ígéretét a nőkre is vonatkoztatja.

A nők ekklésziája nem egy kizárólag nők számára fenntartott elkülönült 
közösség, mint ahogy azt sokan félreértik. Hiszen az is szexizmus lenne, 
csak éppen ellentétes előjellel. Ezzel szemben az ekklesia of wo/ment nők 
és férfi ak alkotják, akik valóban Isten népévé formálódhatnak benne. Így 
mindez nem más, mint a radikális demokrácia kritikus gyakorlata és víziója 
mind a társadalomban, mind pedig a vallási életben.

Ez a radikálisan demokratikus egyházi vízió és gyakorlat Schüssler 
Fiorenza számára nem csupán politikum, hanem bibliai ígéret. Hiszen 
a Jézus-mozgalom központi eleme éppen „az egyenlő jogállású emberek 
Krisztus-követése” volt és ma is az.

A nők ekklésziáját nem lehet a formális egyenlőség értelmében felfog-
ni. De éppígy nem lehet „uniformizálásnak” sem tekinteni, amely a nők 
homoge ni tását feltételezné. Sokkal inkább arról van szó, hogy a gyakor-
latnak és az elméletnek olyan feminista nyilvánosságot kell teremtenie, 
amely a nők azonos jogállását és teljes polgárjogát kell hogy célul tűzze ki 
maga elé. A nők között meglevő különbségeket mint demokratikus, illetve 
diszkurzív gyakorlatlehetőséget kellene feminista módon kifürkésznie.

Ahhoz, hogy ez a nyilvános demokratikus fórum jól működjön, Schüssler 
Fiorenza néhány nagyon fontos szempontot javasol, mégpedig a felszaba-

 21 S  F  b, – . o.
 22 S  F  , . o.
 23 M -W  , . o.
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dítás retorikáját, a különbségek – és nem csak a különbség – retorikáját, a 
szolidaritás retorikáját és a vízió retorikáját.

A nők ekklésziájának létre kell hoznia a szolidaritás etikáját és politiká-
ját, amely minden nő számára teljes cselekvési hatalmat ad és biztosítja az 
önmeghatározás szabadságát. Minden nőnek hatalmában kell állnia, hogy 
önmaga határozza meg saját céljait. Ezért nem kell törekedni egy fi x és 
vitathatatlan álláspont kialakítására, hiszen a nők sokfélesége (osztály, 
vallási hovatartozás, szexuális orientáció) miatt ez aligha lenne lehetséges. 
Mindenki számára biztosítani kell azonban a véleménynyilvánítás lehető-
ségét, amely szabad teret teremt a termékeny vitához.
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Megfontolások 1Móz 12,10–20 és 20,1–19 alapján

J H (1951)

Evangélikus teológus, lelkész. Teológiai tanulmányokat folytato  Gö ingenben, 
Erlangenben és Neuende elsauban. 1986-ban doktorált az erlangen–nürnbergi 
Friedrich-Alexander Egyetem Teológiai Fakultásán. Disszertációjának címe: Israels 
Rest: Studien zum Selbstverständnis der nachexilischen Gemeinde. 1992-ben habilitált 
a neuende elsaui Augustana Teológiai Egyetemen: Studien zum Menschenbild der 
älteren Weisheit: Spr 10ff . 1994 óta a budapesti Evangélikus Hi udományi Egyetem 
Ószövetségi Teológiai Tanszékének professzora. 
Kutatási területe: bölcsességirodalom; zsoltárok; teológiai antropológia; identitás- és 
genderkérdések; zsidó–keresztény párbeszéd.

Az ember méltóságának kérdése az utóbbi években fokozottan szóba került 
bioetikai viták összefüggésében. A fogyatékkal élő emberekkel való bánás-
mód, az idősebb emberek ápolása, a kívánt halálba segítés körül kialakult 
viták – és még annyi más – újra meg újra szembesít minket a kérdéssel, hogy 
miben is áll az ember méltósága.  Az emberi méltóság változatos defi níciói 
alapján többek között szilárdan tarja magát az a nézet is, hogy az független 
az ember nemétől. Ennek teológiai indoklása során elsősorban 1Móz 1 azon 
kijelentésére utalnak, hogy Isten az embert saját képmására teremtette. 
Eszerint az ember egzisztenciájának különleges volta nem olyasvalami, 
amelyre maga tesz szert, hanem Isten ajándékaként értendő, amely sajátos 
kötelezettséget von maga után. Az, hogy ez a kötelezettség a nemek egymás-
hoz való viszonyát is érinti, már a bibliai szövegek szerzőiben sem mindig 
tudatosult – éppily kevéssé azok magyarázóiban. Az ember méltósága – habár 
nem bibliai fogalom, a Bibliában azonban szó van róla – az esetek többségé-
ben a férfi  méltóságát jelenti, és kevésbé a nőét. Ez leginkább akkor tűnik 
fel, ha egy olyan szópárhoz folyamodunk, amelyet Marciano Vidal katolikus 
etikus vezetett be meggyőző módon az emberi méltóság körül kialakult 

 1 Vö. a kérdésfeltevés széles skáláját in A –B –H  .
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diszkusszióba, és amely kifejezésre juttatja az emberi méltóság lényeges 
aspektusait: az egyenlőséget és részvállalást, avagy az egyenjogúságot és 
együttműködést.  Miközben Vidal ezt a szópárt arra használja fel, hogy fel-
hívja a fi gyelmet az emberi méltóságról szóló beszéd etikai implikációira, 
a következő fejtegetések azt a célt szolgálják, hogy mindezt – annak gen-
derspecifi kus aspektusait szem előtt tartva – 1Móz 12,10–20-ra (és részben 
annak 1Móz 20-ban található párhuzamos szövegére),  valamint a szöveg 
értelmezéstörténetéből kiválasztott példákra alkalmazzuk.

1Móz 12

Az 1Móz 12,10kk-ben olvasható elbeszélés, amint az 1Móz 20-ban és az 
1Móz 26-ban található elbeszélések is, német nyelvterületen többnyire „az 
ősanya veszélyeztetésének” elbeszéléseként ismertek. Otto Procksch „Sára 
kalandjának” nevezi.  Két viszonylag semleges megfogalmazásról van szó, 
bár Prockschnál akár még némi romantikus vonást is felfedezhetnénk. 
1Móz 12 kapcsán egyértelműbbé teszi ezt Gerhard von Rad, aki az ősanya 
veszélyeztetettségéről és megmeneküléséről ír.  Irmtraud Fischer hason-
lóan „Sára kiszolgáltatásáról és megmeneküléséről” beszél.  Már a fenti 
elnevezésekből felismerhetővé válik, hogyan is alakult a nő értékelése az 
értelmezéstörténet során. Irmtraud Fischer megfogalmazása pedig meg-
mutatja, hogy az oly neutrálisan leírt veszélyeztetés semmi esetre sem 
történik aktív közreműködés nélkül. A szöveg részletes értelmezése során 
még nyilvánvalóbban felismerhető a nő (le)értékelése. Az elbeszéléssel és 
annak értelmezéstörténetével szemben még a fenti fejezetcímek is azt a 
benyomást kelthetik, hogy Sára önálló alany.

Aki fi gyelmét az értelmezéstörténetre irányítja, az a férfi  írásmagyarázók 
furcsa és elidegenítő észrevételeivel szembesül.  Crüsemann az áttekintés 
során a következő megsemmisítő értékelésre jut: „Kimondatlan előfeltevés, 
hogy Ábrahám akármilyen módon, de pozitív színben látható: ennek a törté-
netnek ő a hőse, míg végül a nő semmilyen jellegzetes értéket nem képvisel.”

Mielőtt azonban mélyebben belemennénk ebbe a kérdésbe, elsőként a 

 2 V  , – . o.
 3 Vö. még Móz  – a motívumot tekintve – párhuzamos elbeszélését.
 4 P  , . o., . o.
 5 R  , . o.
 6 F  , . o. 
 7 Ehhez lásd C  , . k.
 8 C  , . o. Ford. Péter Attila.
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szöveg nyelvi megformáltságára kell vetnünk egy pillantást, amelynek 
segítségével megmutatkozik, hogyan ábrázolja a szöveg szerzője az elbe-
szélésben Sárát. Csak ezután térhetünk vissza az értelmezéstörténethez.

Az elbeszélés – amint annak 1Móz 26-ban található párhuzama is – azzal 
kezdődik, hogy egy bizonyos éhínséget jelöl meg a helyváltoztatás kiváltó 
okaként. 1Móz 20 ezt az indoklást kihagyja, mivel 1Móz 12 – mint alap-
szöveg – már megadta ezt az információt.  1Móz 20,1 – csakúgy mint 1Móz 
12,10 – csupán arról tudósít, hogy Ábrahám lakóhelyet változtat. Mivel 
rögtön az ezután következő vers Sárát szólítja meg, így a 10. vers és 1Móz 
20,1 is előfeltételezi, hogy Ábrahám nem egyedül vonul tovább, hanem 
pars pro toto, azaz a vele együtt költözők képviselőjeként nevezik meg. 
A feleség így automatikusan bennefoglaltatik Ábrahám nevében, anélkül, 
hogy ez felismerhető lenne.  Következésképpen Sára már az elbeszélés első 
versében sem önálló szubjektum.  Az ezután következő fi ktív jelenet egy 
Sárának szóló bókkal veszi kezdetét, amelyben Ábrahám hangsúlyozza Sára 
szépségét. Úgy tűnik, mintha valamelyest elkezdene változni az érzékelés, 
azonban amilyen pozitívan indul a jelenet, éppolyan önös módon folytatódik 
azután, hiszen újfent fi gyelmen kívül hagyja Sárát mint önálló személyt.

Ábrahámnak az a kívánsága, hogy Sára az ő húgának adja ki magát, egy 
feltételezett hurrita tradícióra emlékeztet, amelyben Speiser szerint a fele-
ség és a feleség húgának kombinációja különleges méltóságot és védelmet 
adott.  Az ennek megfelelő tradíció sokkal egyértelműbben felismerhető 
1Móz 20-ban, amely Sárát Ábrahám féltestvéreként mutatja be.  Ábrahám 
Sára szájába adja azokat a szavakat, amelyeket az egyiptomiaknak kell 
mondania. Amikor Delitzsch úgy fogalmaz, hogy „Ábrahám megegyezik 
Sárával”,  akkor abban vagy a Sárát egyértelműbben szem előtt tartó 
jószándék ismerhető fel, vagy annak magától értetődő feltételezése – ez 

 9 Az éhínség mellőzése Móz -ban, valamint az éhínség végére vonatkozó adatok el-
hagyása arra enged következtetni, hogy az éhínség mint motívum irodalmi okokból kerül 
említésre. Vö. K  , – . o., . o. Ez az összekötő kapocs az Ábrahámról, 
illetve Jákóbról/Józsefről szóló elbeszélések között, és éppígy kapcsolódik a Ruthról szóló 
elbeszéléshez is.
 10 S  , . o. hívja fel a fi gyelmet arra, hogy Sára kezdettől Ábrahám mögé 
lép vissza, hiszen vele ellentétben semmi sem derül ki Sára eredetcsaládjáról, sem pedig a 
születési helyéről.
 11 Hogy Sára a Genezis elbeszéléseiben mennyiben válik tárggyá, megmutatja S  

, . o.
 12 S  , . k.
 13 Vö. K  , . o., aki az Móz -ben és Sám -ban található elbeszélésekre 
utal, amelyekben a fi útestvérek szállnak síkra húgukért, és állnak bosszút az őt ért jogta-
lanságért.
 14 D  , . o.
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a valószínűbb –, hogy a nők fenntartás nélkül egyetértenek abban, hogy 
férjük dönt a sorsukról.  Akárhogyan is, 1Móz 12 automatikusan feltételezi 
Sára egyetértését,  hiszen Sára reakciójáról egyáltalán nem számol be.  
Sára nem jut szóhoz, párbeszédről szó sincsen. Sára fölött tehát úgy szü-
letik döntés, hogy meg sem kérdezik, mit érez valójában. Ezzel szemben 
Ábrahám hangot ad saját élete féltésének.

Sára a továbbiakban sem tűnik fel sem cselekvőként, sem beszélőként, 
hanem tárgy marad az elbeszélés végéig.  Amúgy is teljesen a férje irányá-
ból defi niálják „Ábrahám feleségeként”,  de mégiscsak ismerjük a nevét, 
eltérően a hagyományos – az újabb időkben azonban már alig használa-
tos – magyar névadástól, ahol a feleség voltaképpeni neve teljesen eltűnik, 
egészen a férje mögé lép vissza.

A rövid megjegyzés, hogy Sárát a fáraó házába viszik, arra enged következ-
tetni, hogy Sára bekerül a királyi hárem tagjainak sorába. Az ajándékok is erre 
utalnak, amelyeket a fáraó a 16. vers után Ábrahámnak küld, mert minden 
bizonnyal mátkapénzként értelmezhetők. Másként van ez 1Móz 20-ban, ahol 
az ajándék a kiengesztelés és a Sára iránti tisztelet kifejezésének eszköze.

Sára először a 17. versben tűnik fel pozitív színben: mivel JHVH szemé-
ben Sára továbbra is Ábrahám felesége, ezáltal ő a helyzet jogtalanságát is 
tudatosan látja.  Ezt követően JHVH büntetően lép közbe, és csapásokkal 

 15 Vö. P  , . o., aki szerint olyan beszélgetéssel van dolgunk, „amely az 
utat nagyon kellemesen” kitölti, vagy R  , . o.: ez egy „házastársak közti, meghitt 
beszélgetés”. Ford. Móricz Nikolett.
 16 Vö. R  , . o. Rózsa Huba itt teljes joggal arra hívja fel a fi gyelmet, hogy Sá-
rának alig volt választási lehetősége.
 17 W  , – . o.: a szöveg Móz -vel és Móz -mal fennálló intertextuális 
kapcsolata alapján Sárát mindenképp aktív nőként tünteti fel, aki azáltal, hogy nem utasít-
ja vissza Ábrahám kívánságát, a férj segítőjének szerepét tölti be, és a kérés hallgatólagos 
követésével – Móz -hoz hasonlóan – belemegy a hazugságba.
 18 Vö. V  D -H  , . o.: „Sára ebben a történetben a férfi ak manipulációinak 
tárgyaként jelenik meg. Áldozati pozíciója átható módon kerül ábrázolásra.” Ford. Móricz 
Nikolett.
 19 Íssáh a héberben asszonyt és feleséget is jelent, aminek aztán az egyiptomi férfi akkal való 
találkozás során lesz jelentősége, amikor  Sárát ugyanazon szóval szólítják meg asszonyként, 
amellyel korábban mint feleséget illették. Vö. S  , . o.
 20 V  D -H  , . o.: Móz . fejezetét a szexuális visszaélésnek kitett nők 
kontextusában értelmezi, akiknek erőszakkal kapcsolatos tapasztalata szótlanságra ítélte-
tett, mivel senki nem akar róla hallani, így Sára sem felel semmit.
 21 Ehhez lásd F  , . o.: „Hogy az ősszülők jólléte a feleség megtagadásával 
kapcsolódik össze, nyilvánvalóan szoros kapcsolatban áll az elbeszélés anyagával.” Ford. 
Móricz Nikolett.
 22 Vö.  D -H  , . o.: „JHVH szemében Sára továbbra is Ábrahám felesé-
ge. Ez azt jelenti, hogy az Ábrahám által előidézett és a fáraó által következetesen észlelt 
helyzetet meg nem történtté kell tenni.” Ford. Móricz Nikolett.
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sújtja a fáraót és annak népét.  Ez világosan jelzi, hogy Sára önállósá-
gának/önálló létének tagadása JHVH szemében nem elfogadható. JHVH 
beavatkozásával alapjaiban változik meg a helyzet,  mert Sára érdekében 
lép közbe.  „Mindez meglepő, és mindenekelőtt a patriarchális világban 
érvényesülő világrend ellen irányul.”

A fáraó Ábrahámhoz intézett kérdései az átélt csapásokat illetően olyan 
kérdések, amelyek válasz nélkül maradnak. Az olvasók ismerik a választ az 
azt megelőző eseményekből, de formálisan nincs semmi válasz: Ábrahám 
nem cselekszik és nem beszél. Még a szöveg végén is (legalábbis nyelvileg) 
olyasvalakiként tűnik fel, akinek a feje fölött cselekszenek (vezetik). A fáraó 
ugyanis fölényben van, és az ő kezében van Ábrahám egzisztenciája. Ez 
a fölény abban is tükröződik, hogy a fáraó semmit sem követel vissza az 
Ábrahámnak juttatott ajándékokból. Ez annak jelzése is lehet, hogy többé 
nem akar Ábrahámmal foglalkozni.

A Sára megmeneküléséről szóló történet önálló elbeszélésként áll előt-
tünk. Ha azonban más elbeszélések kontextusában szemléljük, abból kü-
lönböző, új hangsúlyok következnek: az az Ábrahám, akit 1Móz 12,1–4 úgy 
mutat be, mint aki az áldást hordozza a népek számára, 1Móz 12,10kk-ben 
fenyegetéssé válik Egyiptom számára, és így elárulja a neki tett ígérete-
ket. 2Móz 1,16.22 alapján a fáraó parancsa, hogy az izraeliták minden fi ú 
utódját öljék meg, a női utódokat azonban hagyják életben. Ez a szál vajon 
Ábrahám 1Móz 12,12-ben megismert félelmét veszi fel újra? Mindenesetre 
Van Dijk-Hemmes szerint Sára megmenekülésének történetében mindkét 
kontextuális elbeszélés Izrael megmenekülését vetíti előre.

Ha összehasonlítjuk  1Móz 12,10–20. verseit 1Móz 20. fejezetével, Isten 
közbeavatkozásának említésénél feltűnő eltérés mutatkozik: utóbbiban Is-
ten még időben beavatkozik a halál meghirdetésével, mielőtt Gerár királya 
közösült volna Sárával, aztán ezt egy feltételhez kötött halálos fenyegetésre 
módosítja. Ez a fenyegetés elsősorban Abimelek védelmében történik, akit 

 23 Az, hogy a büntetés nem Ábrahámot, azaz a tulajdonképpeni tettest érinti, azzal függhet 
össze, hogy az Ószövetség látásmódja szerint a fáraó egy idegen házasságba avatkozott be. 
Ez akkor is tény, ha szándék nélkül történt.
 24 Nem véletlen, hogy  D -H  , . o. a . verset tekinti az elbeszélés 
középpontjának.
 25 Nem Ábrahám érdekében, amint azt Gunkel szeretné elhitetni: „JHVH tehát közbeszól, 
és Ábrahámot ismét asszonyához segíti” – így G  , . o. Ford. Móricz Nikolett.
 26 C  , . o. Ford. Péter Attila.
 27 V  D -H  , . o.: „A narrátor perspektívájából Sára testesíti meg Izrael 
népének sorsát az egyiptomi rabszolgaságban.” Ford. Móricz Nikolett.
 28 Köckerttel együtt többek között abból indulhatunk ki, hogy Móz  az irodalmi alapja 

Móz -nak. Vö. K  , . o.
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Isten a vétektől akar megőrizni. Ez tehát 1Móz 12. fejezetéhez képest más-
ként alakul, azaz nem olyan beavatkozás, amely Sára védelmében történik. 
Amikor 1Móz 20 arról beszél, hogy az Abimelek körüli nők bizonyos ideig 
képtelenek szülni, ebben Isten Sára érdekében tett közbeavatkozásának jelét 
láthatjuk. Ezt az utólagos betoldást 1Móz 20,17–18-ban tehát lehetséges olyan 
próbálkozásként értelmezni, amely arra irányul, hogy az 1Móz 12,10kk-ben 
látott Sárára való összpontosítás valamilyen formában ide is bekerüljön.

1Móz 20,11 szembeállítja Ábrahám kételkedését Abimelek istenfélő maga-
tartásával.  Amit 1Móz 12-ben csupán sejtettünk a sorok között, itt lénye-
gesen világosabban kifejezésre jut. Ám 1Móz 20-ban ezzel párhuzamosan 
látványos a törekvés arra, hogy Ábrahám gyengeségét némiképp árnyalják, 
amikor Sárát egyben féltestvéreként adja ki, és ezáltal legalább az 1Móz 
20-ban olvasható hazugság vádja tárgytalan lesz.  Az Abimelek és Ábrahám 
közötti tisztázó beszélgetés, amely 1Móz 12-höz képest itt ténylegesen meg-
történik, még nyilvánvalóbbá teszi, hogy a vétek kérdése sarkalatos helyet 
tölt be.  Abimelek 2Sám 12 ellenpéldájaként lép fel: ellentétben Dáviddal, 
aki tudatosan és szándékosan követ el házasságtörést Betsabével, Abimelek 
nem tud Sára házasságáról, így voltaképpen bűnnel nem vádolhatjuk őt.

Hatás- és értelmezéstörténet

Amint az a fenti megfontolásokból kiderül: a – korábbi – szakirodalom 
csupán némiképp gondolkodik másképp, mint 1Móz 12,10kk szerzője.  Sőt 
az ószövetségi szerzővel szemben még bizonyos fokozódás is tapasztalható 
a nő leértékelésében, mivel az Ószövetség megnyilvánulásai inkább imp-

 29 Ez készteti Ruppertet a következő megjegyzésre: „Isten kegyelmesen fordul minden jó-
akaratú emberhez az olyan társadalmi rendben és világnézetben, amelyben ő is otthonos.” 
R  , : . o. Ford. Móricz Nikolett.
 30 Vö. G  , . o.: „A három elbeszélés közti alapvető különbség abban áll, hogy 

Móz  elfogulatlanul számol be olyan eseményekről, melyek a későbbiek érzékenységére 
nézve messzemenően botránkoztatónak tűnnek, eközben Móz  és főképpen Móz  arra 
törekszik, hogy mindazt, ami kétes, mellőzze. A mondák tartalmában észlelhető minden 
lényeges eltérés ebből kiindulva értelmezhető.” Ford. Móricz Nikolett.
 31 Vö. R  , . o.
 32 Az elbeszélés egyik lényeges momentuma mindeközben fi gyelmen kívül marad, ugyanis 
Ábrahám Móz , – -tól nem bízik Isten ígéreteiben, illetve kockára teszi azokat! Vö. R  

, . o. Az ígéretek így mintegy veszélybe kerülnek, de Isten mégis közbeavatkozik Ábra-
hám érdekében, és ezzel biztosítja ígéreteinek megvalósulását (R  , . o.). Ezáltal 
azonban minden pozitív kezdet ellenére a kiindulási helyzet mégiscsak Ábrahámnál marad…
 33 Az újabb kutatásban vagy megpróbálják Ábrahámot erkölcsileg „felmenteni”, vagy pedig 
mélységesen elítélik. Vö. pl. R  , . o.
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licit módon adják tudtul a nőhöz való hozzáállást, míg a kommentátorok 
sokkal világosabban beszélnek. Miközben egyértelmű, hogy nemcsak 1Móz 
12,10kk szerzőjének álláspontját juttatják kifejezésre, hanem általában a 
saját beállítottságukat is.

Első példaként álljon itt Gunkel véleménye, aki a szöveg célját ekképpen 
fogalmazza meg: „Az elbeszélés magasztalja az atya okosságát, az anya szépsé-
gét és önfeladását, de különösképpen is JHVH hűséges segítségét.”  A mindkét 
nem számára kívánatosnak tartott jellemzők felosztásában már önmagában 
egyenlőtlenséget mutat az, hogy az okosságot a férfi nak, míg a szépséget és 
önfeladást pedig a nőnek tulajdonítják. Ráadásul kérdés marad, hogy az el-
beszélésben hol fedezhető fel a férfi  okossága. Önmagunk megőrzése a másik 
kárára ugyanis aligha sorolható az okosság kategóriájába. Hasonló irányba 
mutat a néhány oldallal korábbi kijelentés: „Az izraelita meg van győződve 
arról, hogy a héber nők szebbek, mint a többi nő… Egyúttal a monda dicséri 
Sárát, a hűséges asszonyt, aki – ahogyan azt egy igazi feleségnek cselekednie 
illik – még saját tisztességét is odaadja azért, hogy urának életét megóvja.”  
Hasonlóképpen: „Ábrahám világossá teszi Sára számára, hogy tehetne érte 
valamit, amit ő meg fog hálálni: ezek olyan gondolatok, melyeknek egy jó 
feleség nem tud ellenállni.”  Sára tehát teljesen áldozatkész marad, férje 
érdekében lemond saját érdekeiről.  Az ebben a különös, hogy a szöveg erről 
nem beszél, annál inkább a magyarázója, aki ezt a magatartást úgy stilizál-
ja, mintha az Sára aktív akarata lenne. Magától adódik a kérdés, vajon itt 
elsősorban nem az írásmagyarázók vágya, illetve nőképe jut-e felszínre.

Gunkelhez képest teljesen ellenkező irányba mutat Procksch állásfog-
lalása, aki világosan látja, milyen problematikus Ábrahám nyomatékos 
kívánsága a 13. versben, hogy Sára a húgának adja ki magát: „Egészen le-
hetetlen, hogy ebben a logikában félreismerjük az elbeszélő szarkazmusát, 
aki bizonyosan nem tud azonosulni ezzel a morállal – még akkor sem, ha 
ez lenne a beduinok morálja, amiről azonban itt szó sincs.”

Némiképp irritálóan hat az az értékelés, amellyel von Rad közelít az 

 34 Wallace a napnál is világosabban mutat rá a másodlagos irodalomban fellelhető – részben 
szexistának tűnő – vonásokra. Vö. W  , . o.
 35 G  , . o. Ford. Móricz Nikolett.
 36 G  , . o. Ford. Péter Attila.
 37 Uo. . o. Ford. Péter Attila.
 38 Vö. uo. . k.: „A monda azonban különösen is dicséri Ábrahám okosságát, aki már 
akkor előre látta a veszélyt, mielőtt az ott lett volna, és aki megtalálta a megfelelő eszközt, 
amellyel elébe mehet annak.” Ford. Péter Attila.
 39 Az első mondatból kihallatszó, izraeliták szájába adott nemzeti gőg kérdését itt most 
nem taglaljuk közelebbről.
 40 P  , . o. Ford. Péter Attila.

Gender.indd   171Gender.indd   171 2016.05.23.   9:56:022016.05.23.   9:56:02



172

J H

elbeszéléshez. Amikor ugyanis „az elbeszélés derűs, sőt egyenesen mókás 
hangulatára” utal  ez olyannyira oda nem illő, hogy joggal vetődik fel a 
kérdés: egyáltalán hogy juthat ilyen észrevételre? Hiszen nyelvileg és tar-
talmilag nem találunk vidám vonásokhoz még csak közelítő utalásokat sem. 
És ráadásul tréfáról beszélni, amennyiben a „mókát” (Schwank) komikus 
történet elbeszéléseként defi niáljuk, ez a vázolt szituációra tekintettel 
egyenesen felháborító.

Von Rad jogosan lát az elbeszélésben bizonyos kapcsolópontokat az 
Egyiptomból való szabadulásról szóló elbeszéléshez, mégis csodálkozunk 
azon, hogy von Rad szerint 1Móz 12,10kk hangulatát „erősen tompítja a 
kivonulásról szóló kegyes mondával való kapcsolata”.  Amint azt exege-
tikai megfontolásaink során láttuk, nem szükséges más szöveg bevonása 
ahhoz, hogy elveszítsük esetleges jó kedélyünket annak láttán, ahogyan 
Ábrahám Sárával bánik.

Emberileg világosan felismerhető a nő leértékelése egészen az értel-
mezéstörténetig hatóan. Mindenesetre 1Móz 12,10–20 szerzőjének javára 
írhatjuk, hogy már a szöveg sem elégedett az elbeszélt helyzettel, amikor 
1Móz 20-hoz hasonlóan megemlíti, hogy JHVH síkra száll Sáráért. Ez Sára 
felértékelését jelenti. Ugyan továbbra sem válik önállóan cselekvő alannyá, 
de egyértelműen felismerhető az Ábrahám viselkedését illető kritika.

Hogy is van ez a méltósággal?

Ha a tanulmány kezdetén említett szópárnál – egyenjogúság és részválla-
lás – maradunk, sem 1Móz 12-ben, illetve 1Móz 20-ban, sem pedig az értel-
mezéstörténet kiválasztott példáiban nem találunk utalást arra, hogy férfi  és 
nő egyenjogúsága valamiképpen is szóba kerülne. Sokkal inkább azt látjuk, 
hogy a nőt a férfi  szolgálatába állítják, és felelőssé teszik férje jóllétéért. A nő 
saját jóllétét egyáltalán nem veszik fi gyelembe. Miközben 1Móz 12,10kk-ben 
Ábrahám cselekvő alany, Sára teljes egészében tárgy marad. Ahol Sárát az 
értelmezéstörténet példái mégis cselekvő alanyként ábrázolják – a cselekvés 
indirekt módon megfogalmazott vágyával (?) –, ez teljes egészében a férje vo-
natkozásában történik, és azzal a céllal, hogy férje szolgálatára legyen. Térjünk 
vissza még egyszer Vidalhoz, aki meggyőzően fogalmaz: „A szociális viszonyok 

 41 R  , . o.
 42 Uo. A Gunkelre történő hivatkozás, aki ezt már hangsúlyozta, nem javít a helyzeten.
 43 Az Ábrahámmal szembeni kritikát észleli R  , . o. is, sőt Ábrahámnál is 
érzékelhető némi önkritika, amely hallgatásából ismerhető fel.
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és struktúrák jelentik azt a helyet, ahol az egyenjogúság és részvállalás etikai 
követelményeinek döntő módon kell útbaigazítást adniuk az emberi ethoszt 
illetően. Azt mondhatjuk tehát, hogy az emberi méltóság morális kritériuma 
a szociáletikában az egyenjogúság és részvállalás etikai követelményei által 
konkretizálódik.”  Vidal számára a részvállalás éppúgy jelent valamely ügy-
ben való passzív részvételt, mint annak aktív formáját: „…a másik szabad 
individuum céljában osztozva a szabad cselekvésre hagyatkozni.”

JHVH – és az ő segítségével a fáraó – az elbeszélés szintjén annyiban 
cselekedtek komolyan, hogy JHVH közbelép Sára érdekében, a fáraó pedig 
felelősségre vonja Ábrahámot. 1Móz 20 egyszerűsít. Persze a történet értel-
mezői – ellentétben a fáraóval – túlzottan gyakran nem vették a szívükre 
JHVH útmutatását.

Az emberi méltóság nem csupán a különböző szociális réteghez tartozó 
emberek és eltérő jövedelmű csoportok együttélésének kérdését jelenti – akár 
saját hazájukban, akár Nyugat–Kelet vagy Észak–Dél szociális viszonylatai-
ban. Az emberi méltóság a férfi  és a nő méltóságát is magában foglalja, ezzel 
együtt pedig a nemek egymáshoz való viszonyulásának kérdését. Sem 1Móz 
12, illetve 1Móz 20, sem az értelmezés bemutatott példái nem védik a nő mél-
tóságát. Azáltal, hogy Ábrahám és általa az elbeszélő, valamint az értelmezők 
fi gyelmen kívül hagyták az egyenjogúság elvét, és még a részvállalást sem 
tették lehetővé, megfosztották Sárát méltóságától. Hogy ezzel együtt Ábra-
hám is kiesett az egyenjogúság elvéből, és így Sára szabad döntésében sem 
részesedhetett, nem igazán tudatosodott. Ezáltal Ábrahám önmagát fosztja 
meg a méltóságtól – és vele együtt az értelmezők is ezt teszik. Amennyiben 
Schneider-Flumével együtt a bibliai alaphoz ragaszkodunk: „A méltóság el-
ismerése kapcsolatban áll azzal a felfogással, miszerint az életet feltételek 
nélkül, ajándékba kaptuk.”  Ekkor azonban a feltételek nélkül azt is jelenti, 
hogy nem teszünk értékbeli különbséget férfi  és nő között.

Az olyan bibliai szövegek, mint 1Móz 12,10kk, többnyire olyan genderké-
pet mutatnak, amely a nő, valamint a férfi  méltóságáról szóló beszédnek 
csupán korlátozottan felel meg. Ugyanez érvényes az értelmezési hagyo-
mány legnagyobb részére, amelyekből itt csupán néhány példa jutott szó-
hoz. A nemek észlelésében megfi gyelhető lassú változás az értelmezésben 
mutat világos módosulásokat. Ám a szövegek hatása a háttérben továbbra 

 44 V  , . o.
 45 Uo. . o.
 46 S -F  , . o. Ford. Péter Attila.
 47 A feltétel nélküliséget Lohmann is hangsúlyozza. Vö. L  , ott többek között 
a . o., ahol Vidalhoz hasonlóan szabad önmeghatározásról beszél.
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is fennáll. Ezáltal a nő méltósága és a férfi  méltósága is veszélynek van 
kitéve. Mindennek ellensúlyozása továbbra is az exegéták feladata marad.

Fordította: Péter Attila
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Betsabé királyné története

M N (1988)

Pszichológus, evangélikus teológus. 2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Karán okleveles pszichológus (MA) képesítést szerze . 
2015-ben az Evangélikus Hi udományi Egyetem teológus-lelkész (MA) szakirányán 
végze . 2014 októberétől a bécsi Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit (Koordináló Bizo ság a Keresztény-Zsidó Együ működésért) 
projektmunkatársa. 2015 szeptemberétől az EHE Doktori Iskolájának ösztöndíjas 
PhD-hallgatója.
Kutatási területei: zsoltárok és traumairodalom; identitás és gender kapcsolata; 
Ószövetség és pszichológiatudomány; zsidó–keresztény párbeszéd.

Betsabé, az alattvalóból királynévá avanzsált nő alakja nemcsak teológusok, 
exegéták és történészek érdeklődését keltette fel, hanem különböző korok 
alkotóit motiválta, indította továbbgondolásra képzőművészeti alkotásokon, 
regényeken,  drámákon,  bestsellereken  át egészen a fi lmekig.  A történe-
tileg hiányosan rekonstruálható életútra az évszázadok során sokféle tinta-
folt, hagyománytörténeti réteg, teológiai értelmezés és művészettörténeti 
ecsetvonás, felhang rakódott. Betsabé alakja az egyik legrészletesebben 
megrajzolt női portré az Ószövetségben, a szép nőé, akinek fürdése látvá-
nyától Dávid királyban vágy ébredt, ami előbb házasságtöréshez, aztán a 
férj, Úriás megöletéséhez vezetett, a legvégén pedig Salamon születésében 
tetőzött. Ugyanez a Betsabé, a későbbiekben már mint anyakirálynő, Nátán 
udvari próféta intrikájába bonyolódva (1Kir 1,11–31) biztosítja fi a, Salamon 
trónutódlását. Így kulturális emlékezetünkben Betsabé története korszakról 
korszakra a férfi –női szerelmi, hatalmi játszmák és a dávidi uralkodóház 

 1 H  ; L  ; M  ; B  . Lásd . századi irodalmi 
adaptációját bővebben: M  , – . o.
 2 Z  .
 3 H  .
 4 Z –K  ; E –B  .
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politikai intrikáinak, véres trónutódlási küzdelmeinek alakzataiban, to-
poszaiban rögzült.  Bibliai narratívájának kereteit is a „háború, agresszió 
és szex” kontextusa jelöli ki, hiszen Izrael Ammón ellen viselt harcainak 
(2Sám 10,1–11; 12,26–31) hátterén megy végbe Dávid és Betsabé jeruzsálemi 
házasságtörése – annak egészen a harctérig ható következményeivel –, míg 
a folytatás záró epizódja 1Kir 1–2 trónutódlási küzdelmeiben eszkalálódik.

Betsabé profi ljának megrajzolása elválaszthatatlan az életét meghatározó 
és kereteit kijelölő férfi akétól, alakjának körvonalai pedig felülnézetből 
közelítve rajzolódnak ki: előbb név nélkül utalnak rá, mint egy „szép ter-
metű, fürdő asszonyra”, akiről kiderül, hogy „Eliám leánya, a hettita Úriás 
felesége” (2Sám 11,3), aztán pedig Dávid feleségeként (2Sám 11,27; 12,24) 
majd Salamon anyjaként (1Kir 1,11; 2,13), legvégül pedig önnön jogán, azaz 
anyakirálynőként, Salamon jobbjára ültetve (1Kir 2,19) látjuk. A fenti bir-
tokjelzők egymás mellé állításából kirajzolódik egy női életút rendhagyóan 
meredeken ívelő státusz- és hatalombeli növekedésének sziluettje, ami kü-
lönösen is kontrasztban áll 1Kir 1-ben az agg Dávid király hanyatló erejéről 
tanúskodó epizódokkal. Betsabé legelső fellépésétől kezdődően megjelenik 
egy sötét tónus Dávid életútjában, amely nehezen egyeztethető össze az 
„ÚR szíve szerint való férfi ”  (1Sám 13,14), „Jákób Istenének felkentje” (2Sám 
23,1) idealisztikus képével, amely fölött a későbbi hagyomány sem tudott 
fennakadás nélkül átlépni. Ebben az összefüggésben említhetjük meg a 
zsoltárok feliratait is, amelyek elsősorban nem hatalmas és győzedelmes 

 5 A redakciótörténetben ez annak kérdésében csapódott le, hogy Dávid házával kapcsolatban 
vajon beszélhetünk-e egységes elbeszélői koncepcióról, avagy inkább különböző elbeszélőktől 
származó egyedi történetekkel van dolgunk. Leonhard Rost -ban megjelent és azóta a 
német szakirodalomban klasszikussá vált Die Überlieferung von der Thronnachfolge Davids 
című tanulmányában Sám , . – ; Sám , b. ; Sám – ; Kir –  vonatkozásában 
a trónutódlás története köré szerveződő, túlnyomórészt egységes irodalmi komplexumot fel-
tételez, amely három forrásból nőtt össze: a dinasztia felemelkedésének történetéből ( Sám 

[. ]– Sám [. ]), a trónutódlás történetéből ( Sám ; – ; Kir – ) és a szövetségi láda 
történetéből ( Sám – ; Sám ). Az egységes „udvari történelem” (court history) koncepcióját 
többek is osztották, így Walter Dietrich „udvari elbeszélőművet” (Höfi sches Erzählwerk), Ina 
Willi-Plein pedig összefüggő „Dávid háza-történetet” (Davidshausgeschichte) feltételez. A fent 
megjelölt szövegek sajátossága, hogy a dávidi dinasztiával, sőt Dávid személyével kapcsolatban 
kritikusan foglalnak állást. D  , – . o.; W -P  , – . o. Másfelől 
bőségesen akadnak kritikus hangok, amelyek ezt az egységes tematikát megkérdőjelezik, itt 
az egyértelmű kezdet hiányára, stilisztikai eltérésekre és más szövegösszefüggésekre utaló 
kereszthivatkozásokra, dublettekre lehet hivatkozni. Így diff erenciáltabbá teheti a képet az 

Sám -től Kir – -ig terjedő, a korai királyságról szóló Deuteronomium előtti elbeszélő mű 
feltételezése, amelybe különféle elbeszélésfüzéreket és novellákat, így a Dávid–Betsabé-novel-
lát is beleszőhették, amelynek varratait később többek között a deuteronomisztikus történeti 
mű prófétai redakciója (DtrP) simíthatta el (D  ).
 6 A cikkben szereplő bibliai idézeteket saját fordításomban közlöm. – M. N.
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királyként jellemzik Dávidot, hanem elárultként és üldözöttként, gyászo-
lóként és bűnvallóként. E szempontból minden korok embere számára 
identifi kációs alapot kínálhatnak: „Dávid olyan, mint minden ember!”

Ugyanakkor Betsabé értékelésétől tartózkodnak a bibliai helyek, töredé-
kekből összeálló életútjához nem találunk további utalást, feliratot a Bib-
liában. A deuteronomisztikus színezetű történetírás feljegyzésében Dávid 
életútjának szeplőfoltjává válik, neve említése nélkül, mintegy tárgyiasítva 
céloznak rá: „Mert Dávid az egyeneset/igazat tette az ÚR szemében, és nem 
tért el mindattól, amit parancsolt neki élete minden napján, csak a hettita 
Úriás dolgában.” (1Kir 15,5)

A Krónikák könyvei hallgatnak Betsabé epizódjairól, legfeljebb egy he-
lyen (1Krón 3,5–9) Batsúa néven emlékeznek meg róla negyedik gyermeke, 
Salamon anyjaként, ami nem felel meg az „udvari elbeszélőmű” Sámuel 
és a Királyok könyveiben feljegyzett születési sorrendjének, miszerint a 
trónörökös a Dávid–Betsabé frigy második gyermekeként látta meg a nap-
világot (vö. 1Krón 14,4kk). Neve később az 51. zsoltár bevezetőjében köszön 
vissza: „amikor bement hozzá [Dávidhoz] Nátán, a próféta, amiként bement 
[Dávid] Betsabéhoz” (2. vers). Ez utóbbi mozzanat aztán kitörölhetetlenül 
hozzátapadt Dávid életútjához, még ha olykor csak implicit utalások mentén 
következtethetünk is rá.

Betsabé nevével Máté evangéliumában találkozunk újra Jézus család-
fájában, ahol Úriás feleségeként nevezik meg. Ebben a genealógiában (Mt 
1,1–17) négy nő szerepel egymás mellett: Betsabé, Támár, Ráháb és Ruth. 
A magyarázók újra és újra rámutatnak e négy női karakter szembetűnő 
konstellációjára, hiszen mindannyiuk életútja egy sor rendhagyó, a kon-
vencióktól eltérő elemet tartalmaz. Máté evangéliumának nyitánya Jézus, a 
Messiás eredetét Izrael nemzedékeinek láncolatában jelöli ki. Szembetűnő, 
hogy a patrilineáris genealógia miért pont eme négy ószövetségi nő alakját 
emeli ki, akiknek helyzete kétszeresen is marginális: egyfelől nem izraeli 
származásúak, másrészt rendhagyó életútjuk Izrael népének perifériáján 
jelöli ki helyüket, legalábbis kitágítja az Isten népéhez való tartozás hatá-
rait. Betsabé, Támár, Ráháb és Ruth nevének említése olyan ószövetségi 
történeteket hívhat elő az olvasóban, amelyek mintegy előhangolják az 
evangélium további folytatásának befogadását. Közös bennük az is, hogy 
többé-kevésbé mindannyian kétes, határokat feszegető párkapcsolatokban 
érintettek, így joggal adódhat a kérdés, hogy miért pont ők szerepelnek 

 7 H  , – . o.
 8 Vö. V  .
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Jézus családfájában, és nem a „tisztább képlettel” bíró izraeli női felmenők. 
Hiszen az evangélium nemzetségtáblájában feltüntetett helyük új aspek-
tust kölcsönöz narratívájuknak, amikor az újszövetségi recepció fényében 
idézzük fel életútjaikat.  A kérdéskör részletes tárgyalása meghaladja e 
tanulmány kereteit, ezért a továbbiakban Betsabé alakjára szűkítem vizs-
gálódásomat, akinek megjelenése Jézus családfájában Úriás feleségeként 
kétszeresen is emlékezetünkbe idézi történetének határátlépő vonásait: 
vegyes házasságban élését a nem zsidó származású Úriással  éppúgy, mint 
házasságtörését Dáviddal.

1. „Üres helyek” a történetben

Ebben a sűrű, kevés információval bíró, a cselekményvezetés szempontjából 
olykor lényeges motívumokat elhallgató vagy átugró bibliai elbeszélésben 
bőségesen kínálkoznak olyan „üres helyek” (Leerstellen), amelyeket a 
befogadó a saját élményvilágából vett és abba illeszkedő értelmezéskísér-
leteivel tölthet meg, többnyire a kortárs kontextus implicit tudásának és 
feltételezéseinek hátterén olvasva azt. Ez érvényes a cselekvő alakok érzé-
seinek és kapcsolatainak, belső beállítódásainak és motívumainak szűkös 
ábrázolására is, hiszen – amint az a héber elbeszélésekre jellemző – a fel-
tételezett tulajdonságok, jellemzők és emóciók ebben az elbeszélésben sem 
kerülnek explicit módon kifejezésre, hanem csak a végrehajtott tettek és a 
kimondott szavak szintjén, illetve a térváltások alapján következtethetünk 
rájuk. Így a Dávid–Betsabé-történetben az emóciók, motívumok leírásának 
hiánya szabad felületet kínál minden korok olvasójának, hallgatójának és 
interpretátorának a cselekményszálakat mozgató lehetséges attitűdök, 
beállítódások kitöltéséhez. Már a kortársak, az ún. „tényleges-fi ktív első 
olvasók”  is éltek eme üres helyek kitöltésének lehetőségeivel, tudatos 
alkalmazása pedig későbbi befogadóinak és közvetítőinek irodalmi és 
képzőművészeti alkotásaiban jelent meg. 

 9 C  , – . o. 
 10 A szöveg szerint Úriás hettita, azaz nem júdai származású volt.
 11 M  .
 12 M  , . o. 
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1.1. Hézagok a narratívában

A recepcióesztétika fent vázolt „üres hely” alapfogalmát Wolfgang Iser 
német irodalomtudós, anglicista vezette be az irodalomelméletbe. Iser Der 
Akt des Lesens  című művében leírja, hogy a szöveg és az olvasó interak-
ciójának vizsgálata során Roman W. Ingarden fenomenológiai esztétikai 
koncepciójához kapcsolódott, amely szerint egy mű kitöltetlen helyei, „meg-
határozatlanságai” (Unbestimmtheiten) az olvasó másodlagos intenciói 
révén konkretizálódnak. Ily módon a konkretizációk ugyan az olvasók 
beállítottságától függnek, de azért megismerhető maga a mű is, amely 
mintegy átdereng az adekvát konkretizációkon.

Wolfgang Iser – továbbgondolva Ingarden fenomenológiai megközelíté-
sét – arra a következtetésre jut, hogy az irodalmi szöveg meghatározatlan-
ságát nemcsak mint az olvasónak tett „ajánlatot” defi niálja, hanem mint 
amely alapvető feltétele az értelem létrehozásának: azaz az irodalmi szöveg 
jelentései voltaképpen az olvasás folyamatában jönnek létre, az olvasó és 
a szöveg közti interakció eredményeként.

„Mindig ott fordulnak elő üres helyek, ahol a szöveg szegmensei közvetle-
nül összetorlódnak, és ahol a szöveg várható rendezettsége megtörik.”  Más 
szóval az egyes szövegszegmentumok, elbeszélői perspektívák, elvarratlan 
cselekményszálak, hirtelen bekövetkező viselkedésbeli váltások önmaguk-
ban nem hordoznak jelentést, hanem más szegmentumok vonatkozásában 
nyerik el értelmüket. Ez minden műalkotás általános karakterisztikuma, 
mint ahogy egy fi lm képkockája is az őt megelőző és követő képkockák 
sorozatában tölti be pozícióját. A fent taglalt üres helyek is a szövegszeg-
mentumok kapcsolati hálójára nyithatnak ablakot, amelyek kommunikációs 
struktúráját az olvasó képzeletének kell megalkotnia. Az üres helyek el-
tűnnek, ha a képzelet a feltételezett kapcsolati hálót megteremtette. Ebből 
fakadóan az olvasó képzeletének ugyan van szabad játéktere, ugyanakkor 
a hiányos elbeszélés kiegészítését a szöveg szerkezete irányítja, még ha 
teljesen nem is kontrollálja.  Az üres helyek másik típusa pedig olyan, a 
műben rejlő (implicit) értékeléseket és kommentárokat hívhat elő, amelyek 
a recepciót formáló „elbeszélői módhoz” (Erzählhaltung) tartoznak. Ezek 
az implicit beállítódások és értékelések gyakorta ellentmondást válthat-

 13 I  .
 14 Uo. – . o.
 15 Uo. . o. A szerző fordítása. 
 16 Uo. – . o.
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nak ki az olvasóban, ezáltal is serkentve annak értelemteremtő képzeleti 
tevékenységét.

Ugyan Wolfgang Iser korábbi, Der implizite Leser (1972) című művében az 
„üres hely” fogalmát főként angolszász regények vonatkozásában fejtette ki, 
és az általa felvázolt „történelmi fejlődésmodell” szerint a regények – mind 
több üres helyet felmutatva – a 18. század óta kínálnak egyre több teret az 
olvasó kreatív olvasási módjához, azonban az üres helyek (gaps)  a bibliai 
narratívában is jelentős szerephez jutnak, ahogy arra Meir Sternberg is 
rámutatott The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the 
Drama of Reading című művében.

Továbbá a bibliai történetekben „üres helyek” nem csupán (a modern 
irodalomtudomány által feltételezett) szerző tevékenysége nyomán kelet-
kezhetnek, hanem a szöveg hagyományozott története során, abba mintegy 
beleoltott „feszültségek” révén is, amelyek aztán az ószövetségi exegéták 
értelmezése során is napirendre kerülhetnek.

Minden bibliai elbeszélés sajátja, hogy időt hagy magának, sőt a „prak-
tikus” információk közlését tekintve inkább visszafogott, azaz szűkszavú, 
koncentrált „információcsomagokat” bocsát az olvasó rendelkezésére. Így 
az idő előrehaladtával újabb és újabb információrétegek tárulhatnak fel 
a következő korok számára, akik egy régi elbeszélés értelmezése során 
önmagukról is megtudhatnak valamit. Másképp fogalmazva: értelmezési 
lehetőségek potenciálját rejti magában, amelyek más-más történelmi korok-
ba áttevődően bomlanak ki, ahol az értelmezés voltaképpen továbbadást, 
további elbeszélést jelent.

A „gap-fi lling technika” tehát a modern irodalomtudomány révén került a 
bibliatudományban expliciten alkalmazásra, jóllehet a szöveg „üres helyei” 
már a „tényleges-fi ktív első olvasó” reakcióját és minden korok emberét, 
befogadóját és értelmezőjét annak tudatos vagy nem tudatos használatára 
késztetik. Esetünkben Betsabé történetének konstrukcióját tovább árnyalja 
a recepciótörténet számbavétele is, az, hogy később született művek miképp 
járulnak hozzá hatástörténetéhez, hogyan létesítenek párbeszédet a Bibli-
ában elfoglalt helyével, azaz miképp töltik ki a hézagokat a későbbi korok 
világképének, kulturális, szociális és vallási atmoszférájának tükrében.

 17 Uo. . o.
 18 Az üres hely az angolszász gyakorlatban gap elnevezéssel terjedt el. A továbbiakban 
szinonimaként használom a német Leerstelle és az angol gap fogalmakat.
 19 S  .
 20 U –N  , – . o.
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1.1.1. Vizuális reprezentációk kitöltése
A Biblia évezredek óta inspiráló erővel bír a művészeti alkotásokra, és ha-
sonlóképpen a későbbi alkotók, képzőművészek is hatással vannak arra, mi-
képp közelítünk bibliai szövegekhez. Olykor az emberek bibliai műveltsége 
sokkal inkább közismert művészeti reprezentációkból táplálkozik, semmint 
az ókori szöveg alapos tanulmányozásából, olvasásából. Más szóval nem 
csupán egy bibliai szövegről szóló tudásunk befolyásolja annak módját, 
ahogyan egy bibliai jelenetet megjelenítő festményre tekintünk, hanem a 
bibliai szöveg olvasását is árnyalja, amikor emlékezetünkbe idézzük a róla 
készült képeket. Erre építve javasolja J. Cheryl Exum olyan eredeti dialó-
gus (genuine dialogue) megvalósulását a Biblia és a művészet között, ahol 
a verbális narratíva és a vizuális narratíva is egyenlő, kritikus szerepet 
játszhat az interpretáció folyamatában. Elsőre meghökkentőnek tűnhet ez 
a kísérlet, hiszen egyfelől az alkotói szabadság nem igényli egy szent szö-
veg pontos fi lológiai ismeretét és értelmezését, másfelől a szavak képekbe, 
avagy irodalmi alakzatokba való fordítása során az alkotók szükségszerűen 
leszűkítik a jelentés lehetséges komplexitását sajátos szociális, kulturális 
és történelmi helyzetüknek megfelelően. Az értelmezés során döntések 
születnek nemcsak arról, hogy az egyes karakterek miképp nézzenek ki, 
milyen öltözékben jelenjenek meg, valamint a jelenet hol foglaljon helyet, 
hanem megjelenik a kritikai dimenzió is: mi kerülhet ábrázolásra, a tör-
ténet mely vonásaira kerül hangsúly, és mi az, amit elhagynak. Azáltal, 
hogy a képi reprezentációk kiemelhetik a szöveg bizonyos (problematikus) 
aspektusait, amelyek felett a befogadás során máskor átsiklanánk, vagy 
amelyekről az írott szöveg diszkréten hallgatna, olykor eltúlozva vagy egy-
oldalúan rávilágítva bizonyos pontokra, mintegy magyarázó lábjegyzetet, 
kommentárt is fűznek ahhoz. Ily módon Exum arra tesz javaslatot, hogy a 
vizuális kritikát (visual criticism) is tegyük az exegézis részévé a történeti, 
irodalmi, formatörténeti és retorikai stb. kritika mellett.

A fentiekhez kapcsolódóan tanulmányomban egyfelől a 2Sám 11-ben sze-
replő Dávid–Betsabé-történet lehetséges „üres helyeit” térképezem fel, és 
ennek nyomán a gap-fi lling (hézagpótló) technika mentén születő különféle 
narratívákat gyűjtöm csokorba, másfelől pedig nagyívű recepciótörténeti 
áttekintést adok a történet főhőseinek képzőművészeti (vizuális) reprezen-
tációiról. Ezen túlmenően téranalízis segítségével szeretném megvilágítani 
az érzelmek és viszonyulások absztrakt leírásait nélkülöző üres helyek 
kapcsolati hálóját.

 21 E –N  , – . o.; E  , – . o.
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Kiindulópontom az irodalmi analízis és a művészeti adaptáció, nem pe-
dig a történeti konstrukció, annak tudatában, hogy a szövegben lévő „üres 
helyek”, kihagyások a recepció során fi gyelemre méltó jelentésrétegekkel, 
alternatív értelmezésekkel gazdagodhatnak. A kérdésfelvetésem arra irá-
nyul, hogy a művészeti interpretációk a 2Sám 11-ben lévő bibliai elbeszélés 
mely „üres helyeire” érzékenyíthetnek és milyen jelentéssel tölthetik azokat 
ki, és eme vizuális reprezentációk milyen genderspecifi kus aspektusokkal 
gazdagíthatják a bibliai történet olvasási és megértési horizontját.

2. Betsabé útja a királyi udvarba (2Sám 11)

Mielőtt rátérnék az elbeszélt cselekmény szintjére (plot), röviden utalok 
a gap-fi lling technika egyik szemléletes példájára, az elbeszélés leggya-
koribb szavának perspektívaváltást szervező funkciójára: a 11. fejezetben 
olvasható történet ugyanis a sálah ige mint kulcsszó köré szerveződik, 
amelynek kettős jelentésével (küld/üzen) játszik végig a szöveg, és ez döntő 
jelentőségű a cselekményvezetés szempontjából. Funkciója, hogy különböző 
„kameraállásokból” világít rá az egyes szereplők perspektívájára, valamint 
ez vezeti be és tagolja a színterek váltakozását is, azaz segít feltérképezni 
és megalkotni a szöveghézagok kapcsolati és kommunikációs hálóját. Az 
igegyök segítségével nemcsak személyek, dolgok, hanem adott esetben 
információk küldése is kifejezhető, ezért fordíthatjuk „üzen” jelentéssel 
is.  A továbbiakban kurziválással utalok rá.

2.1. Plot

Háborúban járunk a Kr. e. 10. század közepén: Dávid Jóáb parancsnokot 
szolgáival és egész Izraellel együtt az ammóniak  ellen küldte, egy Rabbát  
nevű várost ostromoltak, miközben Dávid király Jeruzsálemben maradt, 
és a királyi palota tetején sétálgatva  meglátott egy nagyon szép termetű 
fürdő (rohecet) asszonyt (há’issáh tóvat mare’eh me’od) (2. vers). Ezután Dávid 

 22 Etimológiáját lásd K  , – . o.
 23 Az ókori Ammón a mai Amman környékén, Jordániában található.
 24 Rabbat, amelyet a katonák ostromolnak, maga a mai Amman.
 25 A hálak hitpaél igetörzsben gyakorító jelleggel, tehát ’sétálgat, fel-alá járkál’.
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elküldött a nőért, és érdeklődött utána. Meg is érkezik a válasz: „Hát nem  
Betsabé ez, Eliám leánya, a hettita  Úriás felesége?”

Ezután követeket küldött Dávid, és „vette a nőt, és az bement hozzá, és 
a nő vele hált, és a nő megtisztult (qádas)  tisztátalanságából (tume’áh).  
És hazament a nő.” (4. vers)

Betsabé kis idő elteltével észleli, hogy teherbe esett. Megüzeni Dávidnak: 
„Terhes vagyok!” (5. vers) Dávid a férjért, Úriásért küldet, megvendégeli, 
ajándékot küldet utána, és rá akarja venni, hogy látogassa meg a feleségét 
(6–8. vers). Úriás azonban a királyi ház bejárata elé fekszik a király szolgái-
val együtt, szolidaritást mutatva a csatamezőn táborozó és küzdő seregével 
(9–11. vers). Ezután Dávid megpróbálja leitatni Úriást annak reményében, 
hogy az majd vágyakozni fog felesége után, és hazatér hozzá (12. vers). 
Azonban Úriás ismét csak a szolgákkal tér nyugovóra a királyi ház bejára-
tánál (13. vers). Ezután Dávid levelet ír Jóáb hadseregparancsnokának, arra 
utasítva, hogy állítsák Úriást a frontvonalba, ahol a legélesebb a harc, hogy 
az ellenség kezétől essen el. Úriással küldi el a levelet. Ahogyan várható 
(még ha nem is egészen a tervezett módon), Úriás a frontvonalra került és 
elesett a város ostroma közben (14–25. vers). Jóáb parancsnok el is küldi 
Dávidnak Jeruzsálembe Úriás halálhírét. Betsabé elgyászolta (száfad)  az 
urát (26. vers). A gyász elmúltával Dávid érte küldött, a házába hozta őt, 
Betsabé a felesége lett és fi út szült. De az Ú  szemében rossz volt, amit 
Dávid tett (27. vers), és elküldte Dávidhoz Nátán prófétát (12,1).

Betsabé botrányos útja a királyi hárembe több kérdőjelet vet fel, mint 

 26 A hăló’ interrogativummal bevezetett mellékmondatok általában megerősítő beszédmód-
ban utalnak már ismert tényekre, személyekre. Vö. W  , . o. A „hát nem” kérdő 
partikula utalhat arra, hogy a király számára Betsabé kiléte és származása, a hozzá lojális 
katonatiszttel kötött házassága akár ismert is lehetett, és a követek mintegy megerősítették 
azt. Az interrogativum megerősítő beszédmódban történő használatával vö. Móz , ; Zsolt 

, – ; Jón , .
 27 A hettiták származási vidéke a mai Törökország területén volt. Az erős birodalom Dávid 
király uralkodása előtt kb. kétszáz évvel esett szét, így jöttek létre újhettita királyságok 
Észak-Arámban (Szíriában).
 28 A ’megtisztul’ hitpaél alakja itt kultuszi szempontból értendő: a nő szexuális aktust követő 
fürdőjére is vonatkozhat. Az utána következő tume’áh azonban egyértelműen a menstruáció 
miatt beálló kultikus tisztátalanságra utal. Vö. Móz , – ; , . K –B -

–S  , : – . o.
 29 Móz , –  alapján a menstruáció a nőt hét napra tisztátalanná tette, így a . versben 
voltaképp rituális fürdőre kerülhetett sor. Erre utal vissza a . vers is, mintegy megerősítve, 
hogy Betsabé már túl volt a menstruációján a Dáviddal való együttlétet megelőzően. Annak 
kérdésére, hogy ez az előírás létezhetett-e a királyság korai szakaszában, most nem térnék 
ki részletesen. K –B  , : . o.
 30 Konkrét jelentése: a gyász jeleként veri a mellét. Vö. Zak , ; Sám , . K –
B –S  , : – . o.
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amennyi emléknyomot hagy hátra más bibliai helyeken. A történet ambi-
valenciáinak köszönhetően beírta magát a világirodalom legsejtelmesebb 
toposzainak sorába.

Amennyiben pusztán a fenti sorok tipográfi ai struktúrájára tekintünk, 
különös tekintettel a kurzív betűtípussal kiemelt sálah (küld/üzen) kulcsszó 
perspektívaváltást és jelentést tagoló funkciójára, szembeötlő, hogy ez a 
történet elsősorban nem Betsabé, hanem Dávid története: róla szól min-
den, ő a szálak mozgatója, aki a jeruzsálemi királyi házból hívatja, küldi 
seregét, szolgáit, Úriást, Betsabét, és az ő személye körül futnak össze a 
főbb információk is.

A szép fürdőző nő identitásáról mozaikinformációk állnak rendelkezé-
sünkre: a követek jelentése szerint „Eliám lánya”. Nem dönthető el egyértel-
műen, hogy annak az Eliámnak a lánya-e, aki valaha kulcsszerepet játszott 
az Absalom-féle felkelésben (2Sám 23,24). Mindenesetre azok alapján, hogy 
apai származása, ha töredékesen is, de feljegyzésre került, a királyi ház 
közelében lakik, saját házába tér vissza, van bátorsága üzenni a királynak 
(talán épp szolgái közvetítésével), és hogy a nő tisztességén esett csorbát 
Dávid minden eszközzel igyekszik elsimítani, arra következtethetünk, hogy 
az előkelő jeruzsálemi réteg tagja lehet. A bibliai genealógiák a nőket több-
nyire apai eredetvonalukon vagy férjük kapcsán mutatják be, itt mindkét 
információ elhangzik, ez pedig ugyancsak előkelő eredetre utalhat. Nevének 
jelentése is többértelmű: a bat jelentése ’lány’, a második tag pedig seva‘ 
’hét’, ilyenformán talán a ’hét (mint teljesség) lánya’ lehet.

Betsabé azonban kezdetben csupán egy név nélküli szép termetű asz-
szonyként, a tetőről lepillantó Dávid tekintetének tárgyaként áll előttünk; 
ez a nyitókép készíti elő a cselekmény további menetét és hangolja elő az 
olvasó várakozásait. Eme információ a kíváncsiságot nem elégíti ki, legfel-
jebb tovább fokozza, így nem meglepő, hogy a dávidi történetek recepciója 
körül szövődő későbbi regények, fi lmek Betsabé küllemére feltűnően nagy 
hangsúlyt fektetnek. Pedig eme tulajdonság a cselekményvezetés (plot) 
további fejleményeinek szolgálatában áll, és nem annyira a karakterjel-
lemzés elbeszélői eszköze, amint azt a 19. századtól napjainkig keletkezett 
regények sorában észlelhetjük.

A nyitójelenet érzékiségét tovább fokozza a névtelen asszony fürdésének 

 31 A Dávid–Betsabé-történetben számtalan ókori közel-keleti toposz, irodalmi párhuzam 
kerül felszínre. Az elbeszélésben fellelhető irodalmi motívumok részletes elemzéséhez, ókori 
közel-keleti forrásokkal történő összehasonlító vizsgálatához lásd K  , – . o.
 32 G  , – . o. 
 33 M  , . o. 
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látványa, az elbeszélés eme legtöbb vitát felkavaró szöveghézaga, hiszen 
ez a mozzanat indítja el az ezt követő események morális lavináját. Mivel 
a szöveg egyáltalán nem nyilatkozik a főszereplők lelkében lejátszódó 
folyamatokról, így csak intuitív fejtegetésekbe lehet bocsátkozni arra vo-
natkozóan, hogy az asszony fi gyelmetlenségből teszi-e ki magát óvatlan 
pillantásoknak, majd passzívan, áldozatként sodródik-e az eseményekkel;  
netalán a férje távollétében csupán könnyű fl örtre, kalandra vágyik; avagy 
nagyon is céltudatosan, számításból vonja-e magára a király fi gyelmét.  
A nemegyszer heves érzelmektől fűtött exegetikai viták Cheryl Exum raped 
by the pen tézisében érték el tetőpontjukat: a szerzőnő a részletes exegetikai 
fejtegetéseket megkerülve azt állítja, hogy az elbeszélés kompozíciója és 
szűkszavúsága az asszony belső világát illetően már önmagában pellengérre 
állítja Betsabét, amikor kizárólag Dávid perspektívájából, az ő leskelődő 
pozíciójából vezeti elénk, és a helyzet többértelműsége fantáziálásra kész-
teti az olvasót a fürdő részleteit és az asszony testének kitakarását illetően. 
Ezáltal Betsabé személye már kezdeti pozíciójából fakadóan a tárgyiasítás 
eszközévé válik.

2.2. A szöveghézagokon túlmutató ikonográfi a szerepe

Parttalan vitába lehet bocsátkozni arról, hogy akkori viszonyok között 
mennyit láthatott Dávid a fürdőző szépségből, és hogy ez a kép mit hangol 
elő, milyen asszociációkat ébreszthet Betsabéval kapcsolatban a történet 
férfi , avagy női olvasóiban; azonban az elbeszélés mesteri cselekményszö-
vését, kíváncsiságot fokozó, a befogadók képzeletét felkeltő, bravúros fel-
építését, irodalmi értékét nem lehet elvitatni. S valóban, ez a mozzanat lett 
a történet legnagyobb hatást kiváltó képe, a fürdőző Betsabé képzeletbeli 
látványa, aki a művészek képzeletében többnyire kihívó pózban bocsátja 
testét közszemlére; a kép, amely aztán kódexek, bibliakiadások, katecheti-
kai-pedagógiai könyvek lapjain és festmények vásznán kel számtalan válto-
zatban és korban életre. Valóságos verseny indul meg a fametszetkészítők 
és a képzőművészek közt a provokatívabbnál provokatívabb női aktok és 

 34 W  ; M  , – . o.
 35 N  , – . o. 
 36 E  , – . o.
 37 Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Fábián Laurának, az ELTE Közép- és kora 
újkori egyetemes történelem doktori programjában résztvevő PhD-hallgatónak, aki nagy 
segítségemre volt a Betsabé alakjához fűződő ikonográfi ai források megtalálásában és 
összeállításában.
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pikáns, polgárpukkasztó jelenetek megalkotásában. Így Betsabé vizuális 
reprezentációja és ezzel együtt bibliai története az exhibicionista, csábító 
nő szexuális ikonjaként égett bele a kollektív emlékezetbe.

Betsabé ábrázolása a középkorban főként a miniatúrafestészetre korlá-
tozódik, csak a 15–16. században keletkeznek az első sorozatok (falikárpi-
tok, táblaképek) vagy önálló ábrázolások (pl. Cranach, Veronese, Rubens), 
amelyek a fürdőzést vagy Dávid levelének átadását, esetleg a két epizódot 
egyszerre jelenítik meg.

Mónica A. Walker Vadillo művészettörténész Bathsheba in Late Medieval 
French Manuscript Illumination: Innocent Object of Desire or Agent of Sin  
című könyvében kéziratokban fennmaradt középkori francia kegyességi 
olvasmányok (Bible moralisée,  Psalter,  Book of Hours  és Grandes chro-
niques de France ) illusztrációinak tükrében, genderteoretikus keretben 
elemzi Dávid és Betsabé első találkozásának történetét. Eme kéziratokban 
közös, hogy személyes megrendelésre írták, vették, díszítették szerényen 
avagy gazdagon, a patrónus ízlésének, szociális státuszának és bőkezűségé-
nek megfelelően, ily módon egy-egy példány birtoklása státusszimbólumnak 
is számított. Különösen a források üres helyei kínáltak szabad teret a pat-
rónusok személyes kívánságainak és kéréseinek megformálásához, aminek 
hatása mentalitástörténeti szempontból felbecsülhetetlen értékű, hiszen a 
képek olvasásához meditatív gyakorlat is társult. Bibliai történetünk szem-
pontjából fontos kiemelni, hogy ekkoriban Dávid birodalma modellértékkel 
bírt a Francia Királyság és az arisztokrata réteg számára. Eme korszak azért 
is számít reprezentatívnak a kortörténet szempontjából, mert a francia 
királyi udvar 1419-ig, a francia polgárháborúig mint patronátus rengeteg 
 38 A téma nagyívű recepciótörténeti áttekintéséhez lásd E  , – . o. és N  

, – . o.
 39 S  , . o.
 40 W  V  .
 41 -ben keletkezett Párizsban és a – . század során terjedt rövid bibliai passzusok, 
kommentárok, moralizáló szövegek és képek különféle változataiban. Francia királyok, 
királynők és közeli rokonaik, azaz az arisztokrata réteg személyes használatára írták (uo. 
– . o.).

 42 A személyes kegyességi irodalom körébe tartozik: a Zsoltárok könyvét tartalmazza, 
és kiegészítőket, mint például imádságokat, liturgikus kalendáriumot, dicshimnuszokat, 
hitvallásokat, szentek litániáját (uo. – . o.).
 43 Személyes kegyességi irodalom, amely különösen a késő középkorban virágzott, a . 
század végén „tömegesen” állították elő. Előbb szerzetesek, egyházi szolgálatban állók ol-
vasták, recitálták, aztán laikusok kezébe is került (uo. – . o.).
 44 Franciaország történelmének hivatalos krónikája, évi események feljegyzéseinek gyűj-
teménye -ig, amely nemcsak történelmi eseményeket, hanem bibliai történeteket és 
mitológiai gyökereket is tartalmazott. Jellegzetes középkori történelemkönyvek, legendák, 
románcok gyűjteménye (uo. . o.).
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külföldi művészt vonzott Flandriából, Itáliából, Hollandiából. Később ők a 
párizsi udvarból rajzottak ki és szóródtak szét különféle vidéki centrumok 
körül, és a műhelyhez tartozó képzőművészek egymásra is hatottak, majd 
a különféle motívumokat, technikákat magukkal vitték külföldre, illetve 
szülőhazájukba is.

A kéziratok illusztrációiban a fürdő Betsabét – a megrendelő igényeinek 
megfelelően – különféleképpen öltöztették fel, takarták ki vagy vetkőztették 
le, és az asszony pőre teste az esetek egy részében az ártatlanság, tisztaság 
középkori szimbólumaként (nuditas virtualis), túlnyomórészt pedig a bűn, 
bűntudat és szégyen megtestesítőjeként (nuditas criminalis) jelenik meg.  
A fennmaradt illusztrációk közös jellemzője, hogy Betsabé nem tart fenn 
szemkontaktust Dáviddal, amiképp az esetek többségében az olvasóval 
sem. Az asszony a fürkésző tekintet tárgyává, objektumává válik, pozíció-
jában védekezésnek nyoma sincs, teste a szembesülés, a konfrontáció és a 
lelepleződés vádja nélkül bocsáttatik Dávid és az olvasó rendelkezésére.

Ebből a középkori képmeditációs gyakorlatból következik, hogy Betsabé 
fürdőjének ábrázolása az ún. bűnbánati zsoltárok  illusztrációjaként való-
ságos katechetikai paradigmává vált, amelyet a 15. századi tankönyvekben 
az alábbi felirattal, azaz a 6. zsoltár latin nyelvű kezdősorával kapcsoltak 
össze: Domine, ne in furore tuo arguas me („Uram, ne feddj meg haragod-
ban”).  Ugyancsak a 15. századtól megfi gyelhető tendencia, hogy a vizuális 
ábrázolásokon Dávid király alakja mindinkább háttérbe kerül, kontúrjai 
elmosódnak, míg a fürdőző Betsabé alakja annál inkább látószögünkbe 
kerül.  Érdekes megfi gyelni, hogy a gap-fi lling eme vizuális reprezentáci-
ójában mintha egyre kevesebb fi gyelem irányulna Dávid király történetben 
betöltött szerepére, felelősségére, ehelyett a súlypont mindinkább Betsabé 
tevékenységére, vélt motívumaira és felhívó pozíciójára tevődik át.

Clare Costley a 9. századi Európa Bibliáinak és kéziratos kegyességi 
olvasmányainak illusztrációitól a kolonizáció utáni Újvilág katechetikai-pe-
dagógiai célzatú bibliaismereti könyveiig követte nyomon Betsabé hatástör-
ténetét, és szintén arra a konklúzióra jutott, hogy a bűnvalló és kegyességi 
olvasmányokban egy hosszú folyamat során irányult a fi gyelem fókusza 

 45 Uo. – . o.
 46 Uo. . o.
 47 Uo. . o.
 48 Lat. septem psalmi poenitentiales: a maszóréta szöveg alapján a ., ., ., ., ., 

. és . zsoltár, amelyek központi gondolata a bűnbánat és a bocsánatért könyörgés.
 49 K  , . o.
 50 Uo. . o.
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Dávid és Betsabé találkozásának pikareszk jelenetére.  A 16. század elejé-
től vált szokássá, hogy a Book of Hours különféle kézirataiban a bűnbánati 
zsoltárokat a fürdőző Betsabét kémlelő Dávid képével illusztrálták. Mindez 
egy hosszú tradíció kezdetének tekinthető, ahol 2Sám 11–12 narratívája 
lépésről lépésre az 51. zsoltár, aztán a bűnbánati zsoltárok, végül a teljes 
zsoltároskönyv elsődleges kontextusává lesz.  További megfi gyelési szem-
pont, hogy egészen a 15. század végéig a bűnbánati zsoltároknál a hangsúly 
Dávid vezeklését (imádkozva térdeplést) ábrázoló képekre kerül, csak a 
reneszánsz kori példányokban válik Betsabé fürdője hangsúlyossá. Így 
például a reneszánsz korában a Miles Coverdale-féle első nyomtatott, angol 
nyelvű, teljes Biblia 1540-es kiadásában  kétszer is felhasználták a fürdőző 
fi atal Betsabé és az idős, leskelődő király képét, amelyet nem csupán 2Sám 
11 illusztrációjaként, hanem a Zsoltárok könyvének bevezető oldalához is 
mellékeltek annak mintegy metonímiájaként, lapszéli jegyzetben különös 
tekintettel a hét „bűnbánati zsoltárhoz” ajánlva.

Más szavakkal: a bibliai narratíva fókusza Dávid illetéktelen tekinteté-
ről mindinkább a tárgyára, Betsabéra tevődik át, amely áthelyeződés az 
ábrázolás arányaiban is tükröződik: Dávid a sarokba kerül miniatűrben, 
Betsabé pedig középre, kinagyítva, a hangsúly egyértelműen Betsabé testén 
és annak kontúrjain állapodik meg.

A helyzetet találóan jellemzi Erasmus (1466/9–1536) kritikája, amikor 
1526-os Christiani Matrimonii Institutio című írásában az ókori vallások 
ikonográfi áját hasonlítja össze kora vallásával: ebben hálát ad Istennek, hogy 
a keresztény hitben „nincs semmi szemérmes és visszafogott”, majd azoknak 
a művészeknek a karikírozásával folytatja, akik „szemérmetlenséget oltanak 
azokba az alanyokba is, akik természetüknél fogva tiszták”. „Miért – kérdezi 
Erasmus – szükséges megfesteni a templomokban [többek között], amint 
Dávid ablakából Betsabét kémleli és házasságtörésre csábítja?”  

Erasmus kritikája azért is jelentős, hiszen a 16. század végén az szá-
mított szokatlannak, ha valaki bármi kivetnivalót talált a fenti jelenet 
széles körű katechetikai és meditatív illusztrációs alkalmazásában. Ezek 
a képek ugyanis olyannyira népszerűek voltak, hogy eme közmegegyezés 
még a katolicizmus és a protestantizmus közti felekezeti megosztottságot 
is áthidalta.

 51 C  , – . o.
 52 Uo. – . o.
 53 Uo. – . o.
 54 Uo. . o.
 55 Uo. . o.
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A teljes képhez persze azt is hozzá kell tenni, hogy ez a mozzanat ahhoz 
az elenyésző számú bibliai történethez tartozik, amelyek nyomán lehetőség 
nyílt a női testet teljes szépségében megjeleníteni, éppen ezért is lehetett 
nagyon kedvelt téma később a reneszánsz és a barokk kor művészei szá-
mára. A festők többnyire azt az erotikus pillanatot ragadták meg, amikor 
Dávid király a palota tetején állva megpillantja a kertben fürdőző Betsabét. 
Némely ábrázolás egészen odáig jut, hogy a követ a még fürdőző Betsabénak 
adja át Dávid hívó üzenetét.

Ez a téma aztán az Atlanti-óceánt átszelve még a gyarmati Amerikába is 
eljutott, ahol az ún. New England Primerben eme kép és motívum segítsé-
gével tanítottak gyerekeket olvasni, azaz az U betű tanulásához asszociatív 
módon Úriás feleségét társították, akit Dávid épp megpillant a tetőről: 
„Uriah’s beauteous wife / Made David seek his life”.

A sort a végtelenségig lehetne folytatni, olyan kitartóan horgonyzott le 
a vizuális narratíva a nyitójelenet képkockájában. Pedig még csak ezután 
következik a történet színe-java, a király és Betsabé találkozásának elő-
készítése.

A középkori, kegyességi-meditatív szöveg- és képmeditációtól időben 
eltávolodva a jelenet önnön esztétikai értékén is helyet talált a képzőmű-
vészeti kánonban. A 17. században alkotó Rembrandt festményén (1654) 
már kilépünk a tetőn álló uralkodó perspektívájából. A kép az egyik für-
dés körül foglalatoskodó szolgálónőn kívül csak a gondolataiba süllyedt 
Betsabét ábrázolja, kezében a király hívását tartalmazó levéllel. Innentől 
már nincs visszaút, az asszony sorsa megpecsételtetett. A mozdulatlanul 
ülő nő vonásaira szomorkás csend telepszik, amely mintegy sejtetni enge-
di: bárhogyan is dönt, annak súlyos következményei lesznek. A gap-fi lling 
technika egyik legszebb képzőművészeti példája röntgenfelvételek nyomán 
került napvilágra, amelyek kimutatták, hogy Betsabé lehajtott feje a kép 
eredeti verziójában még egyenes, büszke tartással szerepelt. Ezt követően 
Rembrandt a nő testtartását töprengővé, merengővé lágyította, amely a 
szemlélőt megszólítja, megérinti: ezen már nyoma sincs büszke, diadalittas 
tekintetnek. Itt egy szükséghelyzetben lévő nő fordul felénk.

 56 E  , – . o.
 57 C  , . o.
 58 H  , – . o.
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2.3. A térváltás hermeneutikája

Dávid király tehát nem elégszik meg a szép fürdőző nő látványával, hanem 
érte küldet a házához, és a nő bemegy hozzá a házába. Az egyes terek vál-
takozását, a „kameraállás látószögét” itt is a sálah (küld/üzen) ige tagolja.

Több tanulmány  is foglalkozik a bibliai elbeszélésekben megjelenő tér 
hermeneutikájával, amely nemcsak statikus díszlet, hanem a személy-
közi kapcsolatok és a csoportközi viszonyok szintjén is dinamikája van. 
Vagyis az elbeszéléseket a különféle terek és a köztük lévő mozgások is 
tagolják, amelyekben strukturális hatalmi viszonyok tükröződhetnek, és 
ez a dinamika az egyes karakterek funkcióiról és szerepeiről is szolgálhat 
információkkal. Így érdemes megvizsgálni az irodalmi terek szimbolikus 
jelentésrétegeit is, esetünkben Betsabé és Dávid térbeli mozgását.

Ilse Müllner hermeneutikai koncepciójában rámutatott, hogy az egyes 
bibliai terekhez és térbeli viszonyokhoz állandó konnotációk (események, 
alakok) társulhatnak, amelyek kultúrtörténetileg más és más asszociációkat 
hordozhatnak.  Amennyiben korban egyre távolabb kerülünk a mű keletke-
zésétől, az egymásra rakódó rétegek intertextuális megértése is egyre több 
feltételt támaszt az olvasó elé. Bizonyos terek, kevésbé egyértelmű utalások 
könnyen homályba veszhetnek, ugyanakkor mások új hangsúlyt kaphatnak, 
ezáltal pedig újabb jelentéstartalmak bontakozhatnak ki. Ily módon az egyes 
szövegek, terek és hivatkozási rendszerek intertextuális lánccá, hálózattá 
kapcsolódhatnak az olvasó tudatában, és akár ellentmondásos egységet is al-
kothatnak. Tehát a fent említett konnotációk az ószövetségi elbeszélésekben 
gyakorta az összehasonlító szöveganalízisek „intertextuális-szemantikai” 
mezőjéből emelkednek ki, azaz abból a folyamatból, ahogyan az egyes bibliai 
helyek, fogalmak, terek párbeszédet alkothatnak egymással.

Vizsgált szövegünkre fókuszálva: a háznak (vaít) az egyszerű köznép 
kunyhóitól az előkelő királyi házakig és a templom épületéig rendkívül 
sokrétű jelentésrétege van: szómezője magában foglalja a hozzákapcsolódó 
szociális viszonyok komplex szőttesét a családi, nemzetségi és dinasztikus 
kötelékeken át a szolgákig és a kiszolgáló személyzetig.

 59 Az ún. spatial turn (térbeli fordulat) legelőször az anglo-amerikai kontextusban jelent 
meg, amely aztán fokozatosan nyert létjogosultságot német nyelvterületen is. A témakör 
legátfogóbb tanulmányait lásd G   összefoglaló szócikkében. 
 60 M  .
 61 Az intertextualitás irodalomelméleti koncepciójának bővebb áttekintéséhez lásd B –
P  . Bibliatudományi alkalmazásához lásd D  . Továbbá M  , 

– . o.
 62 A ház térbeli dinamikájához bővebben lásd M –T  .
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A ház képét tovább elemezve a történet újabb genderaspektusokkal gaz-
dagodik: amíg Betsabé házában marad, a privát tér védettségét élvezi, 
amelynek küszöbét illetéktelenek nem léphetik át. Ez a privát szféra már 
önmagában csorbult, amikor a királyi küldöttek megérkeztek a házába. Min-
denesetre fellépésükről és a királyi üzenet átadásának hangvételéről nem 
áll rendelkezésünkre információ.  Továbbá amikor egyedül, avagy a király 
embereinek kíséretében elhagyja otthonát, már önmagában kilép a hagyo-
mányos szociális szerepéből, hiszen ha abban a korban egy nő – felügyelő 
kíséret nélkül – kilépett a családi ház privát szférájából, ezzel együtt kilépett 
a biztonságát, valahova tartozását biztosító szociális hálóból is, és egyúttal 
kockára tette annak tisztességét, jó hírét is. E ponttól kezdve Betsabé többé 
nem azonos az elbeszélés elején bemutatott szociális – és kapcsolati – sze-
repkörével: „a hettita Úriás feleségével” és az olvasó képzeletében ahhoz 
kapcsolódó feltételezésekkel, elvárásokkal. Az elbeszélt történet alapján 
nem világos, hogy ez a „kilépés” mennyiben volt Betsabé választása, a 
felemelkedés, kitűnés érdekében tett határátlépése, avagy külső nyomásra 
kikényszerített szerepváltás. Ahogyan az is az olvasó képzeletére bízatik, 
hogy helyzetében mennyiben lett volna lehetősége visszakozni és nemet 
mondani a király követeinek; az azonban kétségbevonhatatlan, hogy elég 
erős nyomás nehezedhetett rá. Így Betsabé megtette ezt a lépést, és a privát 
szférából a nyilvános térbe kerülve átlépte a királyi ház háremének küszöbét.

A küldés és hívás, valamint a hárembeli történések leírásakor már kilé-
pünk Dávid cselekményeket elindító, belső fókuszú perspektívájából (interne 
Fokalisierung), és ettől kezdve egy olyan külső fókuszú (externe Fokali-
sierung) elbeszélői fórumon keresztül tájékozódunk, amely nem része az 
elbeszélt cselekmény szintjének.

A szöveg rendkívül szűkszavúan tudósít arról, hogy mi játszódhatott 
le a háremben, aminek szöveghézagai mögött akár az udvari történetírás 
diszkrécióját is sejthetjük. Ennek ellentmond, hogy a szerkesztői kéz an-
nál fontosabbként hangsúlyoz egyéb intim részleteket: Betsabé „megtisz-
tult tisztátalanságából”, azaz a Dáviddal való találkozás előtt végezte el a 
menstruációját követő rituális fürdőjét. Mindez burkoltan arra utalhat, hogy 
közvetlenül a királyi légyott előtt nem létesíthetett szexuális kapcsolatot 
mással, azaz a megfoganó gyermek apja kizárólag Dávid lehet. A királyi 

 63 A királyi hívás interpretálásának egyik közkeletű verzióját Louis Réau foglalja össze 
ikonográfi ájában, aki „Dávid szerelmeslevelének átadásáról” ír, az ezen motívumot megra-
gadó képzőművészeti alkotásokat csokorba gyűjtve és felidézve. R  , . o.
 64 M  , . o.
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ház küszöbén túl tehát olyannyira feloldatnak a privát szféra határai, hogy 
már a nő havi ciklusa is „udvari kontroll” alá kerül.

E közbevetett megjegyzés után pedig rögtön színteret is váltunk: Betsabé 
alighogy bekerül a nyilvános tér refl ektorfényébe, máris visszavonul, és 
hazatér a házába. Eme hirtelen térváltás átugorja annak kérdését, hogy a 
megelőző „nyilvános kontroll” után vajon a fi zikai szinten túl egyáltalán 
van-e még lehetősége és módja visszatérni a házasságtörést elkövető asz-
szonynak a privát tér védettségébe, és folytatni az eddigi életét.

Ezután (talán néhány hét elteltével) Betsabé észleli terhességét, és meg-
üzeni a királynak: „Terhes vagyok.” A beszédaktusok szintjén csak ezen az 
egyetlen ponton történik Betsabé részéről kezdeményezés, amit direkt be-
szédmód ad vissza, és mégis eme egyszerű tőmondat is többféle hézagpótló in-
terpretációt hívhat elő az „indirekt segélykiáltástól” egészen a „győzedelmes 
bejelentésig”.  Mindenesetre elgondolkodtató, hogy az ókori Izraelben egy 
férje távollétében teherbe eső nő vajon tényleg győzelemként értékelhette-e 
az állapotát, amelynek közfelháborodást és gúnyolódást, sőt akár önnön és 
a gyermek életét is veszélyeztető voltát szavatolni lehetett… Bármi is legyen 
azonban az asszony üzenete mögötti mozgatórugó, most ismét Dávidon a sor.

2.4. Diff úz emóciók, indulatok hálójába vetve

Talán feltűnő, hogy tanulmányomban mind ez ideig nem érintettem az 
emóciók szintjét: mit is jelenthetett Dávid és Betsabé számára ez a sodró 
erejű, nagy hőfokú, rendkívül rövid idő alatt lejátszódó légyott. Egyéjszakás 
kaland volt? Szerelem első látásra? Avagy az uralkodói hatalom és vágy kié-
lésének epizódja? Esetleg dinasztikus-politikai érdekek mentén megtervezett 
kelepce, amely megállíthatatlan morális lavinába sorolta az érintetteket?

 65 B  , . o.; K  , . o.
 66 Hogy Betsabét tágabb családja és rokonsága a társadalmi felemelkedés reményében bír-
ta-e rá arra, hogy vonuljon a királyi hárembe, arra nézve a szövegben semmilyen bizonyítékot 
nem találunk. Azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy Dávid Betsabé előtti és azutáni 
házasságai is állampolitikai törekvések mentén szerveződtek. Ily módon a király Betsabé 
személyében tehát a jeruzsálemi elitréteghez talált volna kapcsolópontot, aki a kiépülő királyi 
hárem legbecsesebb ékkövévé válik. Ebbe az irányba mutathat a történtek expozíciója az 
ammoniták ellen folytatott háború kellős közepére. Vezérszóként a láqah ’vesz’ ige nemcsak 
arra utal, hogy Dávid elvette Betsabét ( Sám , ), hanem a hatalomátvétel mozzanatára is, 
amikor Dávid fejére veszi az ammonita király koronáját ( Sám , ). Betsabé és az ammo-
nita Rabbá városának „meghódításával” Dávid voltaképp szexuális és állampolitikai zenitjét 
éri el, ezt követően Sám -tól már csupán olyan jelenetek következnek, amelyekben Dávid 
hatalma meginogni látszik. Vö. M  , – . o.
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Amennyiben pusztán az emóciók szintjére szorítkozunk, feltűnhet szá-
munkra, hogy a fejezetben egyszer sem fordul elő az ’áhav ’szeret’ ige. Tágabb 
összefüggésbe állítva Thomas Naumann mutatta ki tanulmányában, hogy 
Dávid mindig az ige tárgya, de sosem az alanya, tehát ő a szeretett, kedvelt, 
aki felé csak úgy özönlik az emberek szeretete: „igen szerette őt Saul” (1Sám 
16,21), sőt az egész nép, még az udvari emberek is (18,5.22), győzedelmes 
hadjáratai után pedig táncoló, éneklő nők köszöntötték (18,6–7). Felesége, 
Míkal is szerette őt, ahogyan barátja, Jónátán is. Dávidról azonban soha-
sem állítják, hogy valakit szeretett volna. Ezek alapján egy hidegvérű, igazi 
politikus képe rajzolódhat ki előttünk, aki csupán akkor enged folyást az 
érzelmeinek, amikor veszteség, fájdalom éri.  Az érzelmek visszafogottságát 
történetünkben is magyarázhatjuk az udvari történetírás diszkréciójával, 
de némely érzelmi aspektusra a cselekmények szintjén azért fény derülhet. 
Kezdetben ugyanis Dávid semmiképp sem akarja vállalni apaságát, mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a csatamezőn harcoló férjre, Úriásra hárítsa 
azt, ezért hazahívatja őt a távolból. Ennek alapján úgy tűnhet, Dávid tényleg 
csak egy alkalmi légyottal számolt, és most kínossá vált számára ez a „kaland”.

Az elbeszélés központjában a Dávid és Úriás közti döntő, drámai találko-
zás áll, amely három nap alatt megy végbe. Ez a rész tartalmazza a legtöbb 
dialógust is, és a harctérről érkező Úriás cselekedetei szintjén megrajzolja 
azokat a törésvonalakat, amelyek paradox módon Dávidot, Betsabét és 
Úriást életükön túlmenően – legalábbis a Szentírás szövegében – mégis 
örökké össze fogják kapcsolni. Mert Betsabé alakja, ha kimondatlanul is, 
de végig jelen van Dávid és Úriás dialógusában. A hazatérő Úriás és Dávid 
közti első dialógus kapcsolati dinamikájára ironikus módon a sálóm ’béke, 
teljesség, jóllét’  vezérszó nyit ablakot: Dávid ugyanis háromszorosan is 
Úriás sálómja, a nép sálómja és a harc sálómja iránt érdeklődik (7. vers). 
A nyomatékos felütés ellenére azonban mégiscsak keveset nyom a latban ez 
a rész, amit tükröz, hogy Úriás válasza egyáltalán nem kerül feljegyzésre, 
itt pusztán formális, udvarias köszöntésről lehet szó, legfeljebb a paterna-
lisztikus uralkodói kegy, jóindulat békülékeny kimutatásáról.

 67 N  , – . o. Vö. Sám , – : Dávid siratóénekében az elesett hősöknek, 
Saulnak és különös tekintettel annak fi ának, Jónátánnak állít emléket: „Elszorul a szívem, 
testvérem, Jónátán, oly kedves voltál nekem! Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél.” 
( . vers) Sám , – -ban a Betsabé-frigyből származó fi úért sír, böjtöl és virraszt; 
hasonlóképp apai fájdalmának ad hangot Amnón fi a halálakor is ( Sám , . ); majd 
ekképpen borul gyászba, amikor értesül lázadó Absolon fi a haláláról, amely bánat aztán az 
egész népre átterjed, olyannyira, hogy a királyt legközelebbi embereinek kell fi gyelmeztetnie 
népéért viselt felelősségére ( Sám , – ).
 68 I  , – . o.
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A hazalátogató Úriás Dávid „kontrasztfi gurájaként”  a sziklaszilárd 
„katonaethosz” megtestesítőjeként lép fel, a legvégsőkig szolidárisnak mu-
tatkozik bajtársaihoz, nem kíván élni a királyi privilégiumokkal, kétszer 
is elutasítja a király mámorító ajánlatát, azaz nem lépi át otthona küszö-
bét. E pontról visszatekintve érdekes dinamika rajzolódhat ki a térbeli 
mozgás szintjén, azaz az érdekek ütközése a szereplők ellentétes irányú 
mozgásában is tükröződik: amikor Betsabé fi zikai síkon átlépi a királyi 
ház küszöbét, akkor ez morális síkon a férjjel szembeni lojalitás feladását 
jelenti, ahonnan azonban még visszatér otthonába. Most pedig Úriás ér-
kezik el ehhez a bizonyos királyi küszöbhöz, amelyhez magatartásában a 
legvégsőkig lojális lesz, számára a családi otthon felé azonban már nem 
vezet út. Az elbeszélés hatalmi struktúráit és a hettita Úriás helyzetét 
tekintve is szimbolikus jelentőségű, hogy az idegen nyugovóra térve újra 
és újra a királyi ház bejárata előtt (2Sám 11,9.13) telepszik le, azaz a kü-
szöbön, a nyilvános és a privát szféra határán foglal helyet. A szövegben 
lévő hézagok hálóját feltérképezve kérdések sora aktiválódhat bennünk: 
vajon tényleg a harcedzett katona aszkétai erényével magyarázható ez a 
konok, áldozatkész állhatatosság? Akkor megérkezvén miért fogadja el az 
uralkodó lakomameghívását? Hiszen visszakozhatott volna már akkor is 
a bajtársaival vállalt sorsközösségre hivatkozva.

A szövegben lévő hézagok kitöltésének egyik lehetséges módja az az olva-
sat, hogy Úriás lojális, derék magatartásával mintegy tükröt tart a király elé, 
aki palotájában dőzsölve teherbe ejtette feleségét, amíg ő az ammóniak ellen 
küzdött. Az idegen származású hős nemes magatartása rikító ellentétben 
áll Izrael királyának hedonista életvitelével és morális hanyatlásával. Innen 
már nincs visszaút: Dávid mind aljasabb eszközökhöz folyamodva levelet ír 
a hadseregparancsnokának, amelyet Úriás maga fog kézbesíteni, és lényegé-
ben a halálba küldi őt. A levél tartalma nem lehetett ismert Úriás számára, 
de mintha nem is mutatna különösebb érdeklődést nem csupán saját egyéni 
sorsa, de a családi otthon állapota iránt sem: a parancsot megkapván habozás 
nélkül útra kel, és minden további közbevetés, ellenkezés nélkül teljesíti a 
királyi házban kapott „küldetését”: önkéntes menetelését a halálba.

Az eredeti intrika szerint Úriást a frontvonalra kellett állítani, majd 
nyomtalanul magára hagyni (2Sám 11,14–16). A terv azonban nem egészen 
a várakozásoknak megfelelően alakult, hiszen Rabbá városának ostro-
makor a falhoz közel merészkedő izraeliek közül nemcsak Úriás, hanem 
Dávid más szolgái is elestek (17–18. vers). Dávid király azonban emberei 

 69 B -E  , . o.
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halálának, veszteségének hírére a küldött felé közömbös nagyvonalúsággal 
reagál: „…ne tekintsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt 
pusztítja el” (25. vers).

Úriás halálát követően Betsabé elgyászolta férjét, kettejük kapcsolatáról, 
egymáshoz való viszonyáról az elbeszélt cselekmény szintjén több nem derül 
ki. Kapcsolatuk minőségéről, annak esetlegesen bensőséges, szeretetteli 
és részvétteljes voltáról indirekt módon Nátán próféta beszél a szegény 
ember bárányáról szóló példázatában (2Sám 12,1–13), amit a gazdag ember 
telhetetlensége és birtoklásvágya, azaz Dávid vétke öl meg.

Majd felgyorsulnak a dolgok, Dávid a házába viteti Betsabét, az özvegy 
a felesége lesz, és fi út szül neki. Az elbeszélésben itt először jut felszínre 
explicit módon Dávid cselekedeteinek negatív értékelése, jelezve, hogy 
létezik egy olyan abszolút értékrendszer, amely előtt Izrael királyának is 
fejet kell hajtania: „És rossz volt a dolog, amit tett Dávid, az ÚR szemében” 
(2Sám 11,27).

Itt akár véget is érhetne a történet, ha nem lenne ott az a baljóslatú utol-
só mondat… Ismét csak Dávid az, aki megmérettetik, a következményeket 
azonban már nemcsak egyedül kell viselnie, hanem egész családját, sőt háza 
népét sújtani fogja.  Az Ú  elküldte Dávidhoz Nátán prófétát, aki példázatá-
ban (2Sám 12,1–13) Dávid szemére veti, mi minden ellen vétkezett, amikor 
megkívánta felebarátja feleségét (2Sám 11,2–3), házasságot tört (2Sám 11,4), 
ölt (2Sám 11,14), és elvette testőrparancsnoka feleségét (2Sám 11,2–3.27). 
Betsabé felelősségét a király és a próféta közti dialógus sem fi rtatja, nem 
kap arcot és hangot, hiszen ő már a királyi palota háremében élő feleség, 
aki férje jogkörébe tartozik, és kétes múltjával, újdonsült feleségként még 
a palota kevésbé jelentős tagjai között tarthatják számon. Az egyoldalú szá-
monkérést annak számlájára is írhatjuk, hogy itt azért strukturális-hatalmi 
visszaélésről is szó van, ahol Dávidot leszámítva javarészt mindenki kiszol-
gáltatott és függő szerepet játszik, a király küldözgeti embereit oda-vissza, 
tetszése szerint dönthet arról, kinek a tisztességét, életét, státuszát kíméli 
meg vagy veti el. Egészen addig a pontig, amíg az Ú  elküldi hozzá Nátán 
prófétát. Hiszen ő Izrael királya, a szeretett, kedvelt, a kiválasztott, akiért 
rajonganak, amit neki arra kellene fordítania, hogy példamutató életvitele 
kisugározhasson alattvalói boldogulására. Nátán szava lesújtó: „Te vagy 

 70 Uo. – . o. 
 71 Sám , -től csapás csapás után sújtja Dávid házát. A névtelen fi úgyermek halálát 
követően Dávid tulajdon fi ai közt indul meg a versengés a trónért, Absolon lázadása során 
pedig fényes nappal veszi birtokba apja másodrangú feleségeinek háremét a királyi ház 
tetején ( Sám , – ). Az utódjelöltek közti rivalizálás Kir – -ben éri el tetőpontját.
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az az ember!” (2Sám 12,7k): a legvégső fórum előtt a királynak is számot 
kell adnia önnön életéről és a rábízottakról.

Az érkező rossz kezdete a fi úgyermek hirtelen bekövetkező halála. Bet-
sabé újdonsült férje vezeklésébe, böjtjébe, könyörgésébe, virrasztásába és 
bűntudatába (15–23.vers) sem foglaltatik bele. Nehéz elképzelni egy ennyire 
passzívan jelen lévő anyát. Egyetlen ige utal arra, hogy kettejük közt va-
lamiféle bensőséges kapcsolat lehetett, és Betsabé is ott lehetett a földön 
fekvő férj mellett: amikor a fi úgyermek halálát követően „megvigasztalta 
Dávid Betsabét, a feleségét” (2Sám 12,24k). Az elbeszélésben itt először kerül 
Betsabé saját nevén megnevezésre, ami arra utalhat, hogy Dávid szemében a 
felesége ettől a ponttól válik önnön értékén vett személyiséggé (vö. 11,5.26; 
12,10.15), amit a cselekvő alakok mozgásirányának megváltozása is mutat: 
míg korábban Betsabé jön Dávidhoz és áll rendelkezésre, most először 
Dávid az, aki feleségéhez közelít és bemegy hozzá (24. vers).  A történet-
ben legártatlanabb szereplő hal meg, a fi úgyermek, és vele együtt a jövő 
horizontja is elsötétül. Közös teher és trauma ez a házastársak számára, 
amelyből közösen kell kiutat keresniük.

Azonkívül, hogy Betsabé gyászolta Úriást, ez az egyetlen náham ’meg-
vigasztal’ ige utal a nő belső világára: Betsabé is szenvedő társként van 
jelen a történet folytatásában, amikor csapás csapás után éri. Eme szöveg 
szintjén lévő hiátust igyekezett pótolni a 14. századi John of Gaunt-féle 
Psalter illusztrációsorozata is, amely azon kivételes, kevésbé ismert vizuális 
reprezentációk közé tartozik, ahol a gyászoló, veszteségének terhe alatt 
roskadozó Betsabé arca és alakja rajzolódik ki előttünk.

A név nélküli fi úgyermek halálát követően rövidesen új fejezet kezdődik 
Dávid és Betsabé kapcsolatában: „Az asszony fi út szült, és Salamonnak 
nevezték, az ÚR pedig szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta 
őt, aki Jedídjának nevezte az ÚR akarata szerint.” (2Sám 12,24–25).

„Az ÚR pedig szeretetébe fogadta őt”: ez a mondat adja meg a folytatás 
alaptónusát, amit az újszülött neve is tükröz: „az ÚR kedveltje”, akit aztán 
Nátán próféta gondjaira bíznak. A gyermek isteni legitimációja és kedvező 
fogadtatása mintegy előrevetíti, hogy Salamonra már nem vetülhet Dá-
vid és Betsabé bűnös viszonyának terhe. A továbbiakban elvarratlan szál 
marad, hogy a cseperedő i  ú miképp küzdhetett meg a családját érintő 
vérbűn terhével. A folytatódó elbeszélés mintha elfeledkezne Salamonról: 
neveltetéséről, jelleméről és bontakozó ambícióiról sem tudunk meg sem-

 72 B -E  , . o. 
 73 K  , . o.
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mit. Salamon legközelebb csak felnőtt férfi ként, a trónra lépés ünnepélyes 
pillanatában lép elénk, az odáig vezető út ismét csak az olvasó képzeletére 
bízatik.  Eme fontos, ámde homályban maradó időszak üres helyei főként 
román és gótikus kéziratok bibliai illusztrációiban kelnek életre: ezeken 
az ábrázolásokon Nátán Dávidot intő kíméletlen szavainál Betsabé is jelen 
van, továbbá az esküvő mozzanata és Salamon születése is felbukkan.

A gyermek kedvező fogadtatása (szereti az Ú ; neveltetését Nátán pró-
fétára bízzák) anyja további életútjára is hatással lesz, és Betsabé jelenléte 
a palotában fokozatosan politikai tényezővé lesz, azaz a hárem nagyasz-
szonyává, majd anyakirálynővé válik. Az elbeszélt cselekmény szintjén 
nem konstruálható meg, hogyan mehetett végbe ez a térbeli és hatalmi 
strukturális átrendeződés, annak csak végkifejletét láthatjuk 1Kir 1-ben.

3. Konklúzió

A Dávid–Betsabé–Úriás-történet az Ószövetség egyik legismertebb és leg-
gyakrabban feldolgozott szerelmi háromszöge, amelyet sokféle színben, 
felhanggal és ikonikus részletben foglaltak írásba és vittek kódexek lap-
jaira, festékvászonra, fi lmvászonra. Az elbeszélés visszafogott, szűkszavú 
stílusa és a benne foglalt tartalom drámaiságának ellentéte, feszültsége 
többértelműségével és plasztikusságával rengeteg narratívát és vizuá-
lis reprezentációk sokaságát keltette életre, amiképpen az ebből a széles 
spektrumú hatástörténeti és recepciótörténeti áttekintésből is kiderül. 
Tanulmányomban eme lehetséges narratívákat gyűjtöttem paradigmatiku-
san csokorba, amelyek az alábbi kiindulópont, origó körül rajzolódnak ki 
koncentrikusan: „a hettita Úriás esete” döntő mérföldkő a dávidi életműben, 
olyan fordulópont, morális lavina, amely kijelöli a közelgő konfl iktusgóco-
kat és törésvonalakat Dávid további sorsában, szélesebb perspektívában 
a családjában és dinasztiájában, Izrael egymást követő nemzedékeinek 
láncolatában is. Épp ezért a fenti narratívák közös jellemzője, hogy azt 
a töréspontot, a hanyatlás kezdetét próbálják megragadni, amely aztán 
minden későbbi súlyos következmény eredete, gócpontja lett. A vizuális 
reprezentációk korszakokon átívelően Betsabé határátlépő fürdőjelenete 

 74 K  , – . o.
 75 R  , – . o.
 76 E tanulmány kereteit meghaladja a kiépülő dávidi hárem viszonyainak taglalása, amiképp 
Betsabé Kir – -ben kibontakozó gevíráh (anyakirálynői) útjának és hatókörének elemzése 
is. A témakör bővebb kifejtéséhez lásd K   és C   tanulmányát.

Gender.indd   197Gender.indd   197 2016.05.23.   9:56:032016.05.23.   9:56:03



198

M N

körül horgonyoztak le, ezáltal a felelősség súlypontja fokozatosan tolódott 
át és sűrűsödött a fürdő nő képében, míg Dávid alakja egyre jobban háttér-
be került és elhomályosult. Ugyanakkor a történet más aspektusai, így az 
idegen származású hős, Úriás tragikus alakja és családi drámája a vizuális 
narratívákban kevésbé került a fi gyelem előterébe, amint félreállítása is 
marginalizálódott, bagatellizálódott a szexuális határátlépés mellett.

A recepciótörténet évszázadai során a bibliai elbeszélés üres helyeinek 
képzőművészeti kitöltései és interpretációi a befogadás megértési és él-
ményhorizontján csaknem az írott narratíva súlyára és mérvadó voltára 
tettek szert. Betsabé középkori és újkori vizuális reprezentációit férfi ak 
alkották meg többnyire mecénás férfi ak megrendelésére, azaz az uralko-
dó réteg kizárólagos következtetései mentén és domináns látószögéből 
szemlélve. Tágabb perspektívában azonban nemcsak az uralkodó elit tag-
jai forgatták a történetet és meditáltak a Dávid és Betsabé találkozását 
megörökítő képek felett, hanem a szegény, iskolázatlan, írni-olvasni nem 
tudó tömegek is elsősorban a képes bibliakiadások és a templomokban 
található képek sorozatán tájékozódtak. Innen már csak egy lépés a törté-
net önálló valláspedagógiai, katechetikai paradigmává válása, amelynek 
mentalitástörténeti és recepcióesztétikai jelentősége napjaink bibliaolvasó 
és interpretáló, adaptáló gyakorlatára is kihat.

A 20. század végi feminista exegézis vált először szenzitívvé és kritikussá 
eme vizuális reprezentációk iránt, és állította a fi gyelem fókuszába, hogy 
a Dávid–Betsabé-történet lehetséges olvasatai és vizuális reprezentációi a 
kollektív emlékezetben hagyományozódva szemléletformálóan ma is hatnak 
a gender és hatalom, gender és erőszak témakörének társadalmi diskurzu-
sában. A történet szenvedésre utaló aspektusa, illetve a strukturális-hatalmi 
viszonyok mentén kibontakozó dráma és az annak hátterén futó „háború, szex, 
agresszió” narratíva napjainkban is érzékeny hullámokat vet azokban a kul-
turális kontextusokban, ahol a társadalom peremén élő marginális csoportok 
és a nők kevés kontrollal bírnak szexualitásuk megélését és termékenységüket 
illetően, hiszen teljes gazdasági kiszolgáltatottságban élnek. Monica Jyotsna 
Melanchton indiai biblikus teológus tanulmányában a gap-fi lling technika 
veszélyeire mutat rá: olyan miliőben, ahol az áldozathibáztatás mindennapos 
dolog, a biblikus teológiának különösen is érzékennyé kell válnia arra, hogy 
a perifériára szorult, többszörösen elhallgattatott és megvádolt nők perspek-
tívái és interpretációi is kapcsolópontra lelhessenek, hangot kaphassanak.

 77 M  . Ebben Betsabé megújult státuszát, szexuális objektumból anyakirálynő-
vé történő transzformációját a post-rape (erőszak utáni) túlélési stratégia keretébe illeszti, és 
párhuzamot von egy indiai történet, a Börtön (Anuradha Ramanan: Sirai, ) narratívájával.
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Eme kritikus érzékenyítés és konfrontáció azonban sokszor nem volt 
mentes érzelmi felhangoktól sem, és a történet üres helyeinek kitöltése 
során olyan egyoldalú konstrukciók is létrejöttek az elmúlt századok kép-
zőművészeti hatástörténetére adott reakcióként, amelyek mindenáron fel 
akarták menteni, legalábbis „rehabilitálni” Betsabét. Eme parttalan viták 
a héber elbeszélések általános tartalmi és formai jellemzői folytán sem 
juthatnak nyugvópontra, nehezen mozdíthatók ki az egymásba fonódó, 
szövődő interpretációk körkörös forgatagából.

Így tanulmányomban Betsabé példáján keresztül azt próbáltam tudato-
sítani az olvasóban, hogy milyen rizikó és veszély rejlik abban, ha egy-egy 
üres helyet kitöltő interpretáció, narratíva hatástörténetileg túlzott domi-
nanciára, kizárólagosságra szert téve egyoldalúan fi gyelmen kívül hagyja 
és egyetlen lehetséges olvasatra szűkíti a szent szövegben rejlő jelentés- és 
értelmezéskomplexumot. Hiszen Betsabé többszörösen határátlépő történe-
te a „hettita Úriás feleségeként” Jézus családfájába is belefoglaltatott, és a 
Szentírás sorai, rései között tükröt tart minden korok olvasója és befogadója 
elé is a saját képzettársításainkat, élethelyzetünket, attitűdjeinket és belső 
világunkat illetően is, hogy mely képek, reprezentációk mellett tesszük le 
a voksunkat, és miképp alkotjuk meg a saját narratívánkat.
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Anyai házakról, vidéki leányokról 
és városi nőkről

Tér és nem az Ószövetségben

I M (1966)

Római katolikus teológus, ószövetség-kutató. Egyetemi tanulmányait Bécsben és 
Tübingenben folyta a. Doktori fokozatát 1996-ban szerezte Münsterben, disszertáci-
ójának címe: Gewalt im Hause Davids. Die Erzählung von Tamar und Amnon (2 Sam 
13,1–22). 2004 óta a Kasseli Egyetem Katolikus Teológiai Intézetének professzora 
(biblikus teológia).
Kutatási területe: bibliai narratológia; Sámuel-könyvek; gendertudatos exegézis; 
biblia- és kultúratudományok.

Y S T (1979)

Evangélikus teológus, valláspedagógus. Doktori fokozatát 2011-ben szerezte a Kas-
seli Egyetemen, disszertációjának címe: Liebe zwischen Stadt und Feld. Raum und 
Geschlecht im Hohelied. 
Kutatási területe: tér és gender kapcsolata és állatetika az Ószövetségben.

A kultúratudományok fordulatai (turns) mára alig tekinthetőek át. A tudás 
és a tudomány területén zajló szervezeti változásokkal egyenes arányban 
növekszik a tempó, amellyel az új vezető paradigmák és interdiszciplináris 
összefüggések létrejönnek.  A tény, hogy nem minden tudományos fordulat 
tehető valamennyi tudományos terület számára egyaránt termékennyé, 
éppúgy gyökerezik a témák sokszínűségében, mint az interdiszciplináris 
összefüggéseken belül is hatékony szakkultúrákban. Úgy tűnik, hogy a tér 
és a nem paradigmája és mindaz, amit a kultúratudományok ezzel össze-
függésbe hoznak, a bibliatudomány számára is nagymértékben gyümöl-
csözővé tehető. A biológiai nem fogalma szempontjából ezt már nem kell 
taglalnunk. Ezen a téren a legutóbbi négy évtized hozott paradigmaváltást, 
amely részben az exegetikai tudomány főáramában is lecsapódott.

 1 Vö. B -M  .
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Azonban az ún. térbeli fordulat (spatial turn) a bibliatudományban mind 
ez idáig elsősorban angolszász nyelvterületen éreztette hatását, ebben 
az összefüggésben az AAR/SBL-találkozók vonatkozó szekciói rendkívül 
jelentősek.  Különösen Christl Maier járult hozzá fordításával a német 
kutatási kontextushoz, aki a fent nevezett SBL-szekciók számára készült 
publikációiban, valamint önálló kötetben is (bár angol nyelven) dolgozott 
a térbeli fordulat felvetéseivel.  Német nyelvterületen Ulrike Bail,  Micha-
ela Geiger  és Yvonne Sophie Thöne  monográfi ái nevezhetőek meg. Az 
utóbb említett munkákban, amint Sophie Kauz  egyik cikkében is, a jelen 
tanulmány címében megjelenő mindkét kategória fontos szerepet játszik.  
A kultúratudományok térbeli fordulatának horizontján kell megemlítenünk 
még a potsdami egyetem doktori programját, amely Makom: Ort und Orte 
im Judentum címen zajlott 2001 és 2007 között.  Ebben a kutatási kon-
tex tusban dolgozta ki monográfi áját Franziska Bark a szentség irodalmi 
konstrukciójáról 2Móz 25–40-ben, amely mű azonban semmilyen határo-
zott genderelméleti irányt nem követ.  Egbert Ballhorn Józsué könyvének 
narratív topográfi ájáról szóló munkája is a térbeli fordulatra hivatkozik, 
anélkül azonban, hogy a nemet mint iránymutató vizsgálati kategóriát 
fi gyelembe venné.

Átfogó módon és egyidejűleg a térbeli fordulatot megelőző fogalomként 
a performatív fordulat  (performative turn) nevezhető meg. Ez mind a tér, 
mind pedig a nem fogalmát odáig menően eltolta, hogy csak a konstitutív 
cselekvések relevanciája kap az elemzés szempontjából központi szerepet. 
Nem statikus, mozdulatlan és ezért időtlen koncepciókról van szó, hanem 
működésről, előállításról és mind a tér, mind pedig a nem inszcenálásáról 
 2 Lásd az alábbi tanulmányköteteket: B  ; . C  – B  ; B  – 
. C  , valamint G  .

 3 Lásd M  ; M  . Christl Maier elsősorban Henri Lefebvre és Edward Soja 
térelméleteinek tételeit használja fel.
 4 B  .
 5 G  .
 6 T  . Ehelyütt kutatásunkkal összefüggésben utalnunk kell a kasseli és a göt-
tingeni egyetem Tér és nem dinamikái (Dynamiken von Raum und Geschlecht) című doktori 
programjára is. http://www.raum-geschlecht.gwdg.de/.
 7 K  .
 8 Lásd Michaela Geiger  januárjában megjelent, a térrel kapcsolatos WiBiLex-cikkét: 
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/
details/raum- /ch/ aaf e ccf ac f f f bb /. (Megtekintés: . október .)
 9 Lásd K  -es gyűjteménykötetét.
 10 B  .
 11 B  .
 12 ’Performatív’ jelentése: a nyelvtudományban a kimondással egyidejűleg a cselekvést is 
végrehajtó. – A ford.
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(színre viteléről). Ahol pedig az inszcenálás szerepet játszik, ott kons-
tellációról is szó van – tehát a performatív fordulat a központi elemzési 
kategóriák egymással való összekötésére is ösztönöz, és arra, hogy ezt a 
kölcsönös kapcsolatot a kutatás számára is gyümölcsözővé tegyük. Megal-
kotni a teret s közben megalkotni a nemet – így foglalható össze röviden ez 
az eljárásmód. A héber nagyon cselekményorientált nyelv, és a Héber Bib-
liában hagyományozott irodalmi szövegek ennek megfelelően performatív 
jellegűek, ez tehát hozzájárul a bibliatudományban megjelenő kultúratu-
dományi kezdeményezések recepciójának plauzibilitásához.

1. Cselekményorientált térkoncepciók

Nagy hatással van sok szellem- és kultúratudományi munkára és jelenleg 
is futó projektre a szociológus Martina Löw által kifejlesztett térkoncepció. 
Martina Löw  szerint alapvetően abszolút és relatív térkoncepciók állnak 
egymással szemben. Míg az abszolút térkoncepciók abból indulnak ki, hogy 
a statikus tér mindig is létezett, és a mozgó cselekmények a mozdulatlan 
térben zajlanak (container-tér), a relatív térkoncepciók azt feltételezik, 
hogy a teret csak a testek, illetve azok elrendeződése és cselekvése teremti 
meg. Ebből következik, hogy a terek nem léteznek az emberektől és azok 
észlelésétől függetlenül, hanem csak kulturális konstrukciókként.  Ezáltal 
a terek állandó változási folyamatoknak vannak kitéve. A teret Löw „az 
adott helyen lévő élőlények és szociális javak relacionális elrendeződése-
ként”  defi niálja.

Ez a térfogalom nem statikus, hanem dinamikus, és kapcsolati kons-
tellációkon nyugszik. Dinamikus fogalomként kiemelkedik az olyan tér-
rel kapcsolatos fogalmak közül, amelyek a „teret” a „léttel”, „idővel” és 
„keletkezéssel” hozzák kapcsolatba.  A relacionális térfogalom által a 
szociális tapasztalatok nem másodlagos módon adódnak egy már rögzí-
tett „container-térhez”, hanem ezek a szociális tapasztalatok (esetünkben 
a megjelenített szociális tapasztalatok) határozzák meg a teret. „A terek 
materiális szubsztrátuma emberekből és dolgokból áll. A dolgok tipikus 
kombinációi olyan tereket jelenítenek meg, amelyek az emberek értelmező 
észlelése által tesznek szert jelentésre. […] Ezáltal a tér először mindig az 

 13 Vö. L  .
 14 Vö. W  , . o. 
 15 L  , . o. 
 16 Vö. L  , . o. 
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emberek interpretációjában létezik.”  Ezt az interpretációs folyamatot Löw 
szintézisalkotásként jellemzi, míg az elrendezés, beállítás és elhelyezés 
voltaképpeni aktusát spacingnek (térállásnak) nevezi.

A spacing (térállás) és a szintézisalkotás fontos kiindulópont Michaela 
Geiger 5Móz 1–12-ről szóló munkájában.  Ő az első exegéta, aki Martina 
Löw cselekményorientált térfogalmára hivatkozik. Geiger rámutat, hogy 
a terek leírása Deut 1–12-ben csak csekély szerepet tölt be, míg alapvetően 
JHVH és Izrael térre vonatkozó cselekedetei (spacing) a térrel kapcsolatos 
elképzelésekkel (szintézisalkotás) összjátékban építik fel a teret.  Világossá 
teszi, hogy 5Móz valamennyi térkoncepciója (Jordán, Móáb, puszta, Hóreb, 
ország stb.) Izrael sajátos istenélményéhez kapcsolódik, és így „a Deute-
ronomiumban lévő valamennyi teret »Isten tereiként« jellemezhetjük.”

Geiger munkájának megszületéséig mindenekelőtt Henri Lefebvre  tér-
elmélete, valamint Edward Soja  ehhez kapcsolódó interpretációja talált 
különösen erős visszhangra a bibliatudományban. Például Lefebvre felve-
tése alapozza meg Christl Maier Daughter Zion, Mother Zion: Gender, Space 
and the Sacred in Ancient Israel  című monográfi áját, amely Jeruzsálemnek/
Sionnak a prófétai irodalomban tapasztalt sokszínű, női metaforizálásaival 
foglalkozik.

A löwi koncepcióban a teret újra és újra a cselekmény építi fel. Ez érvé-
nyes az irodalmi térre is, amely nem csupán statikus elrendezés (setting), 
hanem cselekvő szituációkból ered, és ezek határozzák meg. „Az elbeszé-
léseket a terek és a különféle terek közti mozgások strukturálják, ezekben 
tükröződnek a hatalmi viszonyok, és ezek írják le az egyes személyek 

 17 L  , . o. 
 18 Vö. L  , – . o. 
 19 G  . 
 20 Vö. G  , . o. 
 21 G  , . o. 
 22 Lefebvre a tér három dimenziója közt tesz különbséget: észlelt tér (perceived space) 
a testileg megtapasztalt tér, annak előállítása (produkció) és újraalkotása (reprodukció); 
képzelt tér (conceived space) a tér kognitív felfogása, annak megtervezése és kivitelezése; és 
a megélt tér (lived space), illetve a reprezentáció terei (spaces of representation) – ez szub-
jektív képeket és komplex szimbolizációkat jelent, amelyek a fi zikai térben vannak jelen, és 
esetenként újabb rétegekkel bővítik azt, vö. L  , – . o. 
 23 A geográfus Edward Soja Lefebvre gondolataival vitába szállva annak hármasát saját 
megnevezésekben veti fel újra: elsődleges tér (fi rstspace) a fi zikailag megtapasztalható és 
mérhető tér; másodlagos tér (secondspace) a hatalomorientált kognitív térelrendezések és 
-elképzelések, valamint harmadlagos tér (thirdspace) a másik, megélt tér, ahol a dichotóm 
kategóriák feloldódnak, vö. S  , – . o.
 24 M  .
 25 A város metaforizálásához lásd alább.
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szerepeit is.”  Ezen túlmutatóan az irodalmi térre is folyton rárakódik a 
szimbolikus értelmezés.

A statikus, euklideszi „container-tértől” vett búcsú kéz a kézben jár egy 
cselekményorientált térkoncepcióval, amely a térből mint helyi létesítmény-
ből (lokalitás) indul ki és szociális alakzatokat, szövegtereket és testeket is 
átfog. Cikkünkben persze nem kell túlságosan kitágítani a tér kategóriáját, 
hanem éppenséggel topológiai értelemben kell tekintetbe venni.

Az elemzéseket olyan konkrét fogalmak alapozzák meg, mint az ország, 
ház, város. Itt azonban abból indulunk ki, hogy ha azt a kérdést tesszük fel 
a bibliai szövegnek, hogy voltaképpen mit is jelent egy ház, akkor úgy talá-
lunk releváns válaszra, ha megvizsgáljuk, mi történik a házban és a házzal.

Ez a cselekményorientált térfogalom szoros összefüggésben áll egy ha-
sonlóan performatív nemfogalommal. Többé már nem a gender (társadalmi 
nem) és biológiai nem (sex) áll a középpontban, amely a ’90-es évek vitáiban 
még meghatározó volt, hanem a gender megalkotásának (doing gender) 
elképzelése. Itt nem hamisan értett konstruktivista önkényességről van 
szó, hanem arról, hogy az ember cselekedetét és az abban rejlő konstitutív 
(alkotó) pillanatot komolyan vegyük. Ebben az összefüggésben hangzik el 
az a központi észrevétel, hogy nem létezhet (nemileg) semleges tér, hanem 
csak a nemekre sajátosan jellemző cselekedetek által jön létre. Másrészt 
a nemekre jellemző magatartást „térbeli struktúrák teszik lehetővé és 
korlátozzák”.  Ebből fakadóan kérdezhetünk rá a terek nemekre jellemző 
megformálására (Vergeschlechtlichung) és a nem térbelivé tételére (Ver-
räumlichung).

2. Idegen nők és asszonyok az idegenben

„Embercsoportok felépíthetnek például egy olyan teret, amely nem csu-
pán ahhoz a felülethez kötődik, amelyen állnak. A különböző társadalmi 
részcsoportok is különféle terek keletkezését tehetik lehetővé ugyanazon 
az alapon és talajon. Mindez nem magyarázható egy kizárólag territoriális 
térfogalommal.”  

 26 M  , . o. 
 27 B –S –S  , . o.
 28 Vö. W -W  , . o. Lásd hozzá B –S –S  , – . o. 
 29 L  , . o. Ford. Móricz Nikolett.

Gender.indd   207Gender.indd   207 2016.05.23.   9:56:042016.05.23.   9:56:04



208

I M – Y S T

2.1. Izrael önábrázolásának paradigmái

A bibliai Izrael önképe a tér kategóriájára vonatkozóan nagyon összetett. 
A tér mindig érinti a bibliai Izrael identitását – jobban mondva identitása-
it – is. A zsidó identitás kérdésének territoriális dimenziója legalább három 
paradigmával jellemezhető:

1. Territoriális pluralitás: legkésőbb a babiloni fogságtól a bibliai Izrael 
olyan közösség, amely nem egyetlen helyen létezik.

2. Ez a territoriális pluralitás hatással van Izrael öndefi níciójára is:
a) Izrael önmagát nem autochtonként  írja le.
b) Izrael helyváltoztatás során alkotja meg önmagát.
c) Az istenkapcsolat lényeges konstitutív (alkotó) mozzanatai az országon 

kívül találhatóak. Ezt Michaela Geiger dolgozta fel kitűnően a Deuterono-
mium vonatkozásában: „5Móz határon lévő szövegként jelenik meg.”  Még 
inkább világossá válik ez a Deuteronomium téranalízisében: az ábrázolt 
terek lényegében átfogják az ábrázolt események előtti és utáni utat, a 
pusztát és tereket.

3. A territoriális pluralitáshoz egy időbeli pluralitás is társul. A Biblia 
tág időtartamot ábrázol, és tág időtartamban keletkezett. Az elbeszéltek 
kronológiája azonban semmi esetre sem felel meg az elbeszélés krono-
lógiájának. Itt olyan kronotoposzok  – tehát tér–idő viszonyok – kerül-
nek kapcsolatba egymással, amelyek tisztán történelmi nézőpontból az 
egymás utániságban oldatnak fel. A Tóra útmutatásokat ad ahhoz, hogy 
hogyan kell bánni az országgal és hogyan kell abban viselkedni, azonban 
ezeknek az útmutatásoknak a közvetítése az elbeszélt kronotoposzban az 
országon kívül található. Ezáltal olyan generációkon átívelő kontinuum 
jön létre, amely az Exodus-nemzedéket összeköti az országban lévő utó-
dokkal. Ennek egyik példája lenne 5Móz 12,10–12: a versek „előfeltételezik 
a címzettek azonosulását a honfoglaló nemzedékkel (vö. 12,10), amely a 
száműzetésben lévő címzettek számára közvetlenül átvihető saját szitu-
ációjukra”.

Az elbeszélt kivonulási generáció narratív, részletes összekapcsolása az 
utánuk következő nemzedékekkel 2Móz 12–13-ban kerül elő. Így azonban 

 30 Ehhez lásd részletesebben M  . 
 31 Gör. autosz ’maga’ + khthon ’föld’: a keletkezési helyén maradt; helyben maradt. – A ford.
 32 Vö. a Genezis ősszülő-elbeszéléseihez: F  , – . o. 
 33 G  , . o. 
 34 Ehhez a fogalomhoz lásd B  , – . o.
 35 R  , . k.
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nemcsak embercsoportok kapcsolódnak össze diakrón módon, hanem azok 
a térkoncepciók is, amelyek a bibliai Izrael cselekedetei számára konstitutív 
jellegűek: az országon kívül és belül.

4. A kronotoposzok különböző travesztiáival (átalakulásaival) is számol-
nunk kell. Itt az ősi nomádság köntösében az ősszülőkről szóló elbeszélés-
ként a család fogság utáni kultúrájával találkozunk. Ahogy a társadalom 
rétegeinek átcsoportosulása egy, a fél ókori Keleten át vezető népvándorlás 
formájában kerül elénk (Exodus). Irmtraud Fischer fogalmazza meg az 
ősszülő-elbeszélések vonatkozásában: „Ennélfogva az ősszülők által ván-
dorlásaik során felkeresett helyek dióhéjban Izrael elbeszélt történetének 
valamennyi korszakát és helyét reprezentálják.”  

A travesztiák a társadalmi, vallási és topográfi ai kategóriák tekintetében 
is érvényesek. Társadalmi és vallási eltérések helyi különbségek köntösében 
kerülnek ábrázolásra. Így az utóbbi évek biblikus tudományának kutatásá-
ban Kánaán fogalma erős diff erenciálódáson ment keresztül. A Biblia úgy 
területi szinten az ígéret földjeként, mint etnikai szinten Izraellel szemben-
állóként alkotja meg Kánaánt, ám ez a szembeállítás valójában az Izraelen 
belüli vallási konfl iktusok etnikaivá tételének bizonyul.

Az ország a biblikus és posztbiblikus zsidó identitás központi vonat-
koztatási pontja. Az ígéret földje csak ritkán bizonyul olyan térnek, ahol 
valóban az élet zajlik. A megélt tér és az irodalmilag megjelenített térbeli 
vonatkoztatási pont gyakran nem esik egybe. Izrael alapító elbeszélései 
az ígéret földjén kívül, mégis mindig az ígéret földjének vonatkozásá-
ban hangzanak el. Egbert Ballhorn a foucault-i heterotópia fogalmában 
akad a (Józsué könyvében)  körvonalazott ország jelenségének nyomá-
ra: „A heterotópia koncepciója felől nézve világossá válik, hogy narratív 
elrendezésében a teljes, Józsué könyvében ábrázolt ország szakrális tá-
maszául szolgál a mindenkori Izraelnek, amelynek a könyvben önmagát 
kell felismernie. Az egész országot szent helyként rendezik be, amelyben 
a későbbi mindenkori Izraelnek a saját helyének kijelölését, alapítását és 
példaképét kell látnia.”  

A bibliai Izrael egyidejűleg mindig több térre vonatkozik, a plurális kro-
notoposz feloldatlan marad. Valamennyi ábrázolt időhöz hozzáadódnak a 

 36 Lásd részletesen M  .
 37 F  , . o. Ford. Móricz Nikolett.
 38 Vö. S  .
 39 B  , . o. a fogalom alkalmazását explicit módon más szövegterületekre 
is kiterjeszti. 
 40 Uo. . o. Ford. Móricz Nikolett.
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„már nem” és „még nem” terei. Ritka, boldog időkben esnek egybe a megélt 
és az ígért terek, mint Salamon uralkodásának idején, amikor „mindenki 
a maga szőlője és fügefája alatt ült” (1Kir 5,5).

Az ország mindig feszültségben marad más terekkel. Álljon itt két példa 
a Tórából:

1. A Genezis ősszülő-elbeszéléseinek (1Móz 12–36) elbeszélt topográfi ája 
a teljes ókori Keletet átfogja. Ábrahám családjának vándorlása Mezopotá-
miától az ígéret földjén át Egyiptomig húzódik. Az út ezen helyi pluralitá-
sában a saját minőség helyévé válik, amely különböző helyeket köt össze 
egymással, és az ezzel való megküzdése a cselekmény (plot)  központi 
mozzanatává válik. A Mezopotámiából az ígéret földjére vezető út az első 
három generáció mindegyikében, és összességében többszörösen vég-
bement. Irodalmilag a genealógiai listák időbeli és útvonalszerű térbeli 
hidakat teremtenek.

2. Egyiptom a „már nem” és a „soha többé” helye. Idézzük még egyszer 
Michaela Geigert a Deuteronomium vonatkozásában: „Hogy Izrael a sza-
badulás állapotát soha többé ne veszítse el, Egyiptomnak a múlt térkon-
cepciójának kell maradnia. […] Az elképzelhető legnagyobb katasztrófa, ha 
Egyiptom újra Izrael jelenének térkoncepciójává válik.”

2.2. Izrael lányai az ősszülő-elbeszélésekben

Az ősszülő-elbeszélésekben a „föld lányai” házasságpolitikai problémá-
vá válnak. Izsák és Jákób köteles az endogám kapcsolatokhoz tartani 
magát. A Genezis eredetelbeszéléseiből világossá válik, hogy az ígéret 
vonala nem férfi úi vonal, hanem ténylegesen mindkét nemen át fut. Az 
Irmtraud Fischer által felvetett „ősszülő-elbeszélések” megjelölés ezt a 
felismerést tükrözi. Az Ábrahám és Sára utáni első generációban még 
elgondolhatatlan, hogy a házasulandó Izsák saját maga útra keljen. Ami-
kor Ábrahám megbízza szolgáját, hogy hozzon asszonyt Izsáknak, aki 
azonban semmi esetre sem lehet „Kánaán lányai közül való”, és a szolga 
azzal a kifogással jön, hogy ez a nő, akit messziről kellene elhozni, ta-
lán nem akarná őt követni, és ebben a helyzetben azt vethetné fel, hogy 

 41 Az angol eredetű plot szó általában tervet, grafi kus ábrázolást vagy valaminek a vázlatát, 
térképét is jelenti. Az irodalomban a plot cselekményvázlatot, tehát egy történet anyag- és 
cselekményvázát adja. – A ford.
 42 Vö. bár irodalomtörténeti perspektívában F  , . o. 
 43 G  , . o. 
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Izsákot „vigyem vissza arra a földre, ahonnan te eljöttél”, Ábrahám 1Móz 
24,6–8-ban felel:

„Ábrahám így válaszolt neki: Őrizkedj attól, hogy oda visszavidd a fi a-
mat! Adonaj, az ég istensége, aki kihozott engem szüleim házából és 
rokonságom földjéről, aki beszélt hozzám, és így esküdött meg nekem: 
A te utódaidnak adom ezt a földet! – Ő elküldi majd követét előtted, hogy 
onnan hozz a fi amnak feleséget. Ha a nő nem akar követni téged, akkor 
mentes vagy az eskü alól, de a fi amat semmiképpen nem viheted vissza 
oda.” (1Móz 24,6–8; BigS )

A szolga Rebekát, Ábrahám egyik unokahúgát hozza ’ăram nahăraím-ból: 
Mezopotámia;  Folyamköz;  Aram, Folyamköz ). A második generációban 
már nem tűnik olyan nagynak az esély arra, hogy visszatérjenek a földre, 
amelyről Ábrahám és Sára eljöttek. Mindenesetre a házasság esélye a föld 
valamelyik lányával kötendően még mindig fennáll. Miután Ézsau hettita 
nőt vett el, Rebeka feltétlenül meg akarja óvni egy hasonló jellegű kapcso-
lattól kisebbik – 1Móz 25 óta elsőszülöttségi áldással bíró – fi át, Jákóbot: 

„Megutáltam az életemet  a hettita leányok  miatt. Ha Jákób is a het-
tita leányok közül vesz feleséget, olyat, mint ezek, ennek az országnak a 
leányai közül, mit ér akkor az életem?” (1Móz 27,46)

Mindkét generációban – Izsákéban és Jákóbéban is – a valahová való tar-
tozást nem helyi, hanem rokonsági közelség alapján határozzák meg. Az 
endogámia vs. exogámia téma azokra a nőkre irányítja a tekintetet, akiket 

 44 A tanulmány szerzői több bibliafordítást használtak, valamint – ahol szükségesnek 
mutatkozott – saját fordításban közlik a szöveget. Mi, amennyiben nem láttunk lényegi 
eltérést, a bibliai idézeteket – a Luther Kiadó elveinek megfelelően – a protestáns új fordí-
tású (újonnan revideált) Biblia (RÚF) fordításában közöljük. Azonban olykor előfordul, hogy 
adott esetben éppen genderszempontból fontossá vált egy-egy szakasz újrafordítása. Ekkor 
az eredeti német szövegben idézett német fordítás alapján módosítottunk a RÚF szövegén. 
Minden ilyen esetben feltüntetjük, hogy melyik az a német bibliafordítás, amelyet a cikk 
szerzői idéznek. – A szerk.
 45 Bibel in gerechter Sprache.
 46 Vö. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, a továbbiakban EÜ.
 47 Vö. BigS.
 48 Buber–Rosenzweig fordításában.
 49 qwc ’undorodni, irtózni’. A maszoréta szövegben (MT) tízszer fordul elő (SESB – Stutt-
garter Elektronischer Studienbibel). Többször is a mindenkori idegenekkel szembeni érzést 
írják le ezzel, habár különböző perspektívákból. Móz , -ben az ige az egyiptomiak érzé-
sét, viszonyulását írja le az izraeliekkel szemben, akik egyre többen lesznek. Móz , : 
Isten undora a föld népességének szokásait tekintve. Móz , : Móáb ellenérzése a mind 
nagyobbá váló nép iránt (vö. Móz , ).
 50 Itt csak bönót hét.
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mindinkább az ígéretek vonalába integrálnak. A nők – „a föld lányai” – 
testesítik meg az idegen létet, amelyet nők közvetítenek a férfi aknak, akik 
„idegen nőkkel” házasodnak.

Genezis egyik helyén a föld lányai olyan szerepet játszanak, amely – első 
pillantásra – nem kapcsolódik a megfelelő házasságkötés kérdéséhez. A sze-
xuális erőszakról szóló bibliai elbeszélések egyike kezdődik így (1Móz 34,1): 

„És Dina, Lea leánya, akit Jákóbnak szült, kiment, hogy szétnézzen annak 
a földnek a leányai között. De meglátta őt Sikem, a hivvita Hamórnak, az 
ország fejedelmének a fi a. Megfogta, vele hált, és jogától megfosztotta.” 
(1Móz 34,1; Ilse Müllner ford.)

A föld lányai közé elegyedést már az antik írásmagyarázók is nehezen tud-
ták értelmezni. Theodotus például egy népünnepélyt feltételez, amely miatt 
Dina kiment. Nála a vizsgálat tárgya Sikem városa. Ezzel szemben Josephus 
szerint Dina a föld lányainak ékszerét akarja megtekinteni.  A feminista 
exegéták ezt az elvegyülést a függetlenség jelének tekintik, amely aztán az 
elbeszélés további menetében katasztrófába torkollik. Az erőszaktevés nyo-
mán háború keletkezik, a háborúból „asszonyrablás”, tehát további megerő-
szakolások, és ebből ismételten félelem (lesz) a további erőszakos tettektől. 
Így fogalmaz Susanne Scholz 1Móz 34,1-el kapcsolatban: „A történet azzal 
a lépéssel kezdődik, amelyet Dina tett a függetlenség irányában. Kimegy, 
hogy meglátogassa a föld lányait. A bibliai narratívában ritka esemény, 
hogy egy egyedülálló nő mások meglátogatását tervezi.”  Ez az értelmezés 
projekciónak tűnik, amely sem a föld lányainak konnotációját, sem a föld 
jelentését nem veszi komolyan. Egy pillantás a föld további előfordulásaira 
1Móz 34-en belül megmutatja, hogy az országban a házasságpolitika és az 
ottlakás mennyire összefonódik:

„Azután Hamor beszélt velük: A fi am, Sikem, sóvárogva ragaszkodik 
a leányotokhoz, kérlek, adjátok őt mégis hozzá feleségül! És általában, 
lépjetek velünk házassági kötelékekbe! Leányaitokat hozzánk adhatjátok, 
és leányainkat vegyétek feleségül! Letelepedhettek nálunk és az ország-
nak nyitva kell lennie előttetek. Telepedjetek le, mozduljatok benne és 
rendelkezzetek felette!” (1Móz 34,8–10; BigS)

 51 Vö. S  , ., . o.
 52 S  . Vö. S  , . o., amely arról beszél, hogy Dina „a nők 
társadalmában veszélytelenül közlekedett”. Dina cselekvésének emancipációs aspektusát 
hangsúlyozza Gerhard von Rad: „Ahogyan Dina egyszer kicsit kilépett abból a szűk körből, 
amely az óizraeli nők élete köré fonódott, és egy kicsit körülnéz a »föld lányainál«, azaz az 
őshonos kánaániaknál…” R  , . o.
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„Ezek az emberek békésnek tűnnek számunkra. Az országban akar-
nak letelepedni és benne mozogni. Az ország, amint látjátok, minden 
oldaláról tágas számukra. Leányaikat feleségül akarjuk venni, és a mi 
leányainkat pedig hozzájuk adjuk.” (1Móz 34,21; BigS)

Dina kimenetelének elbeszélése már az első versben megpendíti a vegyes 
házasságok témáját. Ezáltal Dina határátlépőként jelenik meg, aki nem 
tartja magát a helyénvaló magatartás kijelölt kereteihez. A föld lányai 
alkotják azt a tiltott területet, amely a közelebbi társadalmi kötelékekkel, 
főként a házassággal kapcsolatban nem vehető számításba. Ezáltal sajátos 
kifejezést nyer a multilokalitás (többhelyűség) a Genezis-elbeszélésekben. 
Habár a földre ígéretet kaptak, azonban a föld lakóitól határ választja el 
őket. A házassági kötelékek – főként a földről és az utódokról szóló kettős 
ígéret realizálásával – a távolból, az egykori szülőföldről köttetnek.

2.3. Idegen lét és veszélyeztetés

1Móz 34 fent tárgyalt elbeszélése egyértelműen kifejti az idegenekkel 
való találkozásból fakadó veszélyt. Az ország vezetőjének fi át erőszak-
tevőként mutatja be. Ez a fajta szexuális erőszak általi veszélyeztetés, 
főként idegenben, több elbeszélésben is hangot kap: 1Móz 19 és Bír 19 – két 
elbeszélés, amelyek az idegen férfi ak és nők, azaz olyan emberek elleni 
erőszak témájával foglalkoznak, akiknek voltaképpen a vendégjog védel-
me alatt kellene állniuk. Ruth könyve Boáz aggodalmával a nem a saját 
embereihez tartozó Ruth miatt, a szexuális túlkapások miatt állandóan 
jelen lévő aggodalomnak ad hangot, és ezzel egyidejűleg a szántóföldet a 
veszélyeztetés tereként jelöli meg (2,8.21.22). Háromszor mesél a Genezis 
arról a helyzetről, amikor egy ősatya (Ábrahám, illetve Izsák) a feleségével 
idegen területre jut, és tartva a veszélytől, feleségét nővérének adja ki, és 
ezáltal szabaddá teszi az idegen uralkodó közeledése előtt. Az exegetikai 
tradícióban az „ősanya veszélyeztetése” címen ismert motívum az idegen 
országot valamennyi ambivalenciájával együtt menedékként (a kivándorlás 
oka 1Móz 12-ben és 26-ban egy éhínség), a szexuális támadások miatti 
veszélyeztetés helyeként, de az előítéletek és azok revíziójának tereként 
is jellemzi.

1Móz 12-ben és 20-ban Ábrahám szolgáltatja ki feleségét, Sárát, 1Móz 26-
ban pedig Izsák Rebekát. Mindhárom esetben azon az elképzelésen nyugszik 
a kiszolgáltatás, hogy saját feleségének szépsége veszélyeztetheti a férjet: 
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„Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd: Ez a felesége! És 
engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd hát azt, hogy a 
húgom vagy, hogy jó sorom legyen általad, és ne öljenek meg miattad!” 
(1Móz 12–13; RÚF)

Az idegen férfi ak miatti félelem azonban alaptalan előítéletnek bizonyul. 
Sőt a tévedés felfedése után az idegenek Ábrahámmal, illetve Izsákkal, 
valamint asszonyaikkal szemben békére késznek, sőt nagyvonalúnak mu-
tatkoznak: 1Móz 12-ben a fáradó mindkettejüknek védelmi kíséretet ad, 
Gerár királya (1Móz 20) pedig megajándékozza Ábrahámot és feleségét, 
valamint letelepedési jogot ad nekik.

2.4. Exogámia és zsidó identitás

A női lét és az idegen lét kapcsolata, ezen túlmenően pedig a zsidó identitás 
fenyegetettsége (az idegen nőkkel házasodó férfi ak esetében is) csendül 
meg a „föld lányai”-ban. A fenyegetést – mindenekelőtt a vallási identitás 
fenyegetettségét a külföldi nőkkel kötött házasság révén – testesíti meg 
paradigmatikusan Salamon király, akinek voltaképpen feddhetetlen kor-
mányzóságát éri kritika 1Kir 11-ben a külpolitikai szempontból okos, a 
megfelelő kultuszi gyakorlat szempontjából azonban kritikus, nem izraelita 
nőkkel kötött házassága miatt:

„Salamon király sok, idegen országból származó asszonyt szeretett: 
a fáraó lányát, móábi nőket, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és 
hettitákat, pedig ők olyan népek közül származtak, amelyekről az ’Örök-
kévaló’ ezt mondta Izrael gyermekeinek: »Ne keveredjetek közéjük, és 
ők se keveredjenek közétek, mert egészen biztosan az ő istenségeikhez 
fogják hajlítani szíveteket.« Hozzájuk ragaszkodott Salamon szerelem-
mel. Volt neki hétszáz felesége és háromszáz másodfelesége, és feleségei 
rendelkeztek szíve felett. Történt idővel, amikor Salamon megöregedett, 
akkor feleségei istenségeikhez hajlították a szívét, és szíve többé nem 
dobogott osztatlanul az ’Örökkévalóért’, Istenéért, mint apjának, Dá-
vidnak a szíve.” (1Kir 11,1–4; BigS)

A nem izraelita nőket az igaz Isten tiszteletének veszélyeztetéseként lát-
ják Izraelben, amennyiben nem adják fel saját kultuszi gyakorlataikat. 
A Tórában nem található olyan megfogalmazás, amelyre 1Kir 11,2 látszólag 
hivatkozik. Habár a házassági tilalom 5Móz 7,3-ból fakadhat, és a vegyes 
házasságok és idegen istenek tiszteletét 2Móz 34,16 hozza összefüggésbe. 
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Másként, mint 5Móz 7,3-ban, ahol kölcsönös házassági tilalom nyer meg-
fogalmazást, 2Móz 34,16 azokra a lányokra koncentrál, akik közül nem 
vehetnek feleséget fi aiknak. Ez a mozzanat a patrilokalitás gyakorlatával 
kapcsolódik össze.  Ha az asszonyok a házasságkötésnél a férj házába ke-
rülnek, akkor – a Tóra szempontjából nem megfelelő módon – magukkal 
hozzák idegen isteneiket és vallási gyakorlataikat.

A vegyes házasságok témáját Ezsdrás/Nehémiás tárgyalja jelentősebb 
mértékben, ahol két érvet hoznak fel a nem zsidó nőkkel való házasság 
ellen (Neh 13,24.26):

„Ugyanabban az időben láttam olyan júdaiakat, akik asdódi, ammóni és 
móábi nőket vettek feleségül, és gyermekeik fele asdódi nyelven beszélt. 
Júdai nyelven már nem is tudtak, hanem valamelyik másik nép nyelvén 
beszéltek. Ezért veszekedtem velük, átkoztam őket, sőt egyeseket meg-
vertem és megtépáztam. Majd megeskettem őket az Istenre, hogy nem 
adják leányaikat azoknak a fi aihoz, és nem veszik el azoknak a leányait 
sem fi aiknak, sem maguknak. Hiszen ugyanígy vétkezett Salamon, Izráel 
királya is! Pedig nem sok népnek volt olyan királya, mint ő: Isten szerette 
őt, és egész Izráel királyává tette, de még őt is vétekbe vitték az idegen 
asszonyok.” (Neh 13,23–26; RÚF)

Az érvek a következőképpen foglalhatók össze:
1. A gyermekek többé nem tudnak júdai nyelven.
2. Salamon idegen nők miatti vétkei ismertek.
Ezsd 9–10 és Neh 13,21–31 nagyon részletesen mutatja be a násím nákeríót mé‘ 

ammé há’árec „idegen nőkkel” (Ezsd 10,2) kötött házasságok problematikáját.

„Izael népe és a papok és léviták nem különültek el az országok népeitől, 
és a kánaániak, hettiták, perizziek, jebúsziak, ammóniak, móábiak, 
egyiptomiak és emóriak utálatos szokásaitól. Mert ezeknek a leányait 
vették maguknak és fi aiknak, és a szent magot az országok népeivel 
vegyítették. A főemberek és az elöljárók keze volt az első ebben a hűt-
lenségben.” (Ezsd 9,1-2; BigS)

„…összekeveredett a szent mag az ország népeivel…” (Ezsd 9,2). A „mag” jelzi 
a férfi  magömlését (3Móz 15,16) és az utódokat. Itt olyan képtér rajzolódik 
ki, amelyben a társadalmi identitás a szentség és a saját csoport reproduktív 
elkülönítésének kategóriájával kerül összefüggésbe. A kritikában szereplő 
társadalmi gyakorlat a „vegyes házassággal” nem kap kielégítő megfogalma-

 53 Vö. D  , . o.; K  , . o.
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zást. A szövegben lévő vegyes házasságokat tényszerűen problémaként neve-
zik meg, de egyidejűleg arra is szolgálnak, hogy az identitás más problémáit 
is felvessék. A teljes probléma egy része válik a teljesség képévé, a vegyes 
házasságok metonimikus viszonyban állnak az identitás problémamezőjével.

Milyen tekintetben idegenek Ezsdrásnál/Nehémiásnál a nők? Ami itt 
etnikai idegenségként fogalmazódik meg, egy másik, belső különbséget is 
jelölhetne. Vita tárgyát képezi, hogy idegen népektől származó nőkről van-e 
szó, vagy olyan zsidó nőkről, akik a száműzetésben nem járt csoportból 
származnak. Ezsdrás/Nehémiásban „izraeliek” egy csoportja mint az igaz 
Izrael körvonalazódik, ahol a reprodukció tényezője fontos szerepet játszik. 
„Így tekintve az Ezsd 9–10-ben leírt »vegyes házasságok« »etnikai vegyes 
házasságok« lehetnek, azonban csak abban az értelemben, hogy mindazok-
ra, akik a szülőföldön maradtak, házasságra nem alkalmas »idegenekként« 
tekintettek, mert ők nem osztoztak a fogság tapasztalatában.”  Ehhez 
hasonló értelmezési irányt követ Thomas Römer 5Móz 12,2–7 vonatkozá-
sában: „…a fő célkitűzés a népektől és azok kultikus gyakorlataitól való 
szigorú elkülönülés, amely mögött a babiloni golah és az országban maradt 
népesség konfl iktusát sejthetjük.”

Mindazokat az elkülönülési törekvéseket, amelyeket Ezsdrás/Nehémiás 
könyvei láthatóvá tesznek, az Akhaimenidák nagybirodalmi politikájának 
hátterén kell szemlélnünk. A perzsa kor rekonstrukciós kísérletei, éppúgy, 
mint Ezsdrás/Nehémiás könyveinek különböző értelmezései, szélsőségesen 
különböző álláspontokat eredményeznek. Valamennyi különbség mellett – ál-
lítja Cohn Eskenazi – „bizonyos mértékű határozottsággal kijelenthető, hogy 
Ezsdrás/Nehémiás az ellenállás kultúrájaként jellemzi önmagát. […] Az olyan 
kisebbség esetében, mint amely közösség Ezsdrás/Nehémiásban önmagát ábrá-
zolja, a határok hiánya egyet jelent a domináns kultúrával való vegyüléssel.”

Az Ezsdrás/Nehémiás-korpusz az identitásképzéssel és -találással kon-
fron tálódik. A mai vitákhoz hasonlóan, amelyek egy migrációs mozgások 
által meghatározott társadalomban zajlanak, a perzsa kori Júdában is ki kell 
alakítani az etnikai identitás paradigmáit, ha az etnikum éppenséggel nem 
– vagy legalábbis nem egyedül – valamely határozott helyhez való kötődés által 
rögzíthető. Az igazi Izrael tere sokkal inkább a határátlépéssel, semmint az 
egy helyhez való kötöttséggel írható le. Egy ilyen lokálisan lazán kapcsolódó 
identitáskonstrukcióban más paradigmák – mint a nyelv, szokások, vallási 
gyakorlatok – nagyobb jelentőségre tesznek szert. Ehhez társul, hogy a kismér-

 54 S  , . o.
 55 R  , . o.
 56 C  E  , – . o.
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tékű társadalmi gyakorlat szintjén is számottevően csökken a lokális kötődés. 
Egy többszörös fogságtól/száműzetéstől áthatott társadalomban az eredetileg 
a közös föld műveléséhez kötött családok elveszítik lokális összefüggésüket és 
ezáltal a helyekhez való kötődésüket. A helyhez kötődést felváltja a családok 
listákon történő regisztrálása, „atyai házakhoz” rendelten.  A családi kötelé-
kek jelentősége nő a száműzetéssel, a helyhez kötöttség és az állami szervezeti 
struktúrák szétesésével. A család eme kiemelten fontos jelentősége a fogság 
utáni időben is megmarad.  A zsidóság multilokalitása a fogság utáni időtől 
kezdve kihat az etnicitás koncepciójára is, amely többé nem hagyatkozhat a 
helyhez kötöttségre, hanem jobban defi niálható szociális és vallási gyakorla-
tok, valamint genealógiák mentén. Ezen a ponton tekintetünket „vissza” kellene 
irányítani még egyszer az ősszülő-elbeszélésekre, bár kizárólag az elbeszélt 
kronológiára, nem pedig az elbeszélés kronológiájára. Mert ha az ősszülő-el-
beszéléseket előttünk lévő formájukban a fogságtól áthatott irodalomnak 
látjuk,  akkor itt Izrael kezdetei a babiloni fogság színeiben rajzolódnak ki. 
Kik a föld leányai? Az etnikai hovatartozás viszonyait a fogság utáni időben 
újraalkotják. A lokális hovatartozás kritériuma, a helymeghatározás ismételten 
megszakad. A hazatérők igaz Izraelként defi niálják önmagukat, így éppenség-
gel nem a stabilitas loci válik az identitás elemévé, hanem a vándorló mozgás. 
Ugyan a föld lányait egyfelől etnikai másokként konstruálják meg, másfelől 
egyfajta kóddá lesznek, amely túlmutat az etnikailag máson. A fogság utáni 
perspektívában júdai nőkről van szó, és éppen azokról, akik az országban 
maradtak. Ennyiben a „föld lányai”: júdai nők, akik az országban maradtak.

3. Városi nők

A város és a nő koncepciójának összekapcsolódása még a nyelvtanra is 
kihat. A nyelvtanilag nőnemű város az Első Szövetségben  többszörösen 
átéli a női megszemélyesítést. A várost – úgy Jeruzsálemet, mint ellenfelét, 

 57 Vö. K  , . o.
 58 Vö. uo. – . o.
 59 Lásd részletesen S  ; vö. S  , – . o. Még az olyan irodalomtörté-
neti elgondolások is, amelyek egy fogság előtti alapállapottal számolnak, a vegyes házasságok 
problematikáját Móz , -ben a fogság utáni időre teszik. F  , – . o.
 60 A Biblia héber (és arámi) nyelvű könyveit mi általában Ószövetségnek nevezzük. Ám 
nem ez az egyetlen lehetséges elnevezésük. Szokás többek közt Héber Bibliának, illetve Első 
Szövetségnek is hívni. Ezeket az elnevezéseket a vallásközi párbeszéd vezette be a köztudat-
ba, és arra próbálják velük felhívni a fi gyelmet, hogy az Ószövetség nem egy elavult könyv, 
amelyet a kereszténység meghaladott, hanem éppen hogy Isten és ember szövetségének első 
dokumentuma, amelyhez az Újszövetségként ismert könyvek a „ráadást” jelentik. – A szerk.
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Babilónt is – jellemző módon a próféták ábrázolják nőként. „A városok, ha 
megszemélyesítik őket, többnyire nem egyszerűen »asszonyok«, mint aho-
gyan más megszemélyesítések is csak ritkán egyszerűen »férfi ak«, hanem 
a városok több női szerepben és társadalmi státuszban kerülnek megsze-
mélyesítésre”:  mint leány  (Jeruzsálem: JSir 2,15; Sion: Zak 2,14), anya 
(JSir), Isten kedvese, illetve házasságtörő (Ez 16) vagy elhagyott özvegy, 
fejedelemnő és királynő (JSir 1,1).

Azonkívül a leány metaforája a legkorábbról kimutatható és leggyakoribb 
megszemélyesítés. Az érintett szövegek a leányvárost többnyire negatív kon-
tex tusban helyezik el, és elhagyatottságáról vagy feldúltságáról énekelnek 
(vö. Ézs 1,8; Jer 6,1–8.22–26). A leánymetafora mind a városi tér, mind pedig 
a női test sebezhetőségét jelzi. „A metaforikus leányok mint felnőtt, hálátlan, 
»szajha« vagy mint büszke nő kerülnek a képbe. Szexualitásuk különösen is 
veszélyes, amely kontrollt és alávetést tesz szükségessé.”  Ezen túlmenően 
a leánymetafora JHVH szerepét implicit módon mint (gondoskodó) atyát  
feltételezi, akinek rendelkezési joga van a leányról (és annak szexualitásáról 
is), és adott esetben megbünteti engedetlenségéért (JSir 2,4–10; Ez 16,37).

A város nőként való megszemélyesítése irodalmi toposz, amely nem csupán 
a bibliai szövegeken, hanem az ókori keleti és antik kontextusokon is messze 
túlmutat. A hagyománytörténeti vonalak nem húzhatóak meg egyértelmű-
en. Mégis akadnak nyomok, amelyek a Héber Biblia belsejéig hatolnak, és a 
város nőként való megszemélyesítését plauzibilissé teszik. Ennélfogva nem 
elég csupán egy hagyománytörténeti hátteret – mint a városistennőket – 
posztulálni. Sokkal inkább a hatások konglomerátumából kell kiindulni:

1. A város héber terminusa – ‘ír – nyelvtani szempontból nőnemű.
2. Nyugati sémi forrásokban megtalálható a városistennőről szóló el-

képzelés. Ugyanakkor a város szűkebb kötelékei férfi  istenségeket is 
igazolnak. Mégis, a vat és vatóláh  cím levezetése az istennők epithe-
tájából nem valószínű.

3. Már a 2. évszázad első feléből (Alalach, Szíria) ikonográfi ailag kimu-
tatható egy női alak falkoronával. Ezután a falkorona motívuma az 
asszírtól egészen a hellenisztikus korszakig terjed.

 61 S  , . o. 
 62 Leány: mint valakinek a lánya. 
 63 Lásd M  .
 64 S  , . o. 
 65 Vö. M  , ., . o. 
 66 Vö. S  , . o. 
 67 A következőkhöz lásd M  , – . o.
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4. Sumer forrásokból a várossirató ismert. A falakat, kapukat, utcákat 
mint a város elpusztításáról szóló panasz alanyát ábrázolják.

5. Végezetül Zeusz leánya, Athéné már korán összefüggésbe hozható 
Athénnel.

A fenti hagyománytörténeti kötelékekhez járul még a jeruzsálemi város-
lakók tapasztalatai és a nők életkontextusához rendelt tapasztalatok közti 
hasonlóság. „Mint leány, házastárs és királynő, Sion mint nő az izraelita 
istenséggel fennálló szoros köteléket jelzi. Mint házasságtörő feleség és 
szajha, a nőnemű Sion tehető felelőssé saját hanyatlásáért és testének 
idegen hadseregek általi megbecstelenítéséért. Mint jajveszékelő anya és 
özvegy, a nőnemű Sion a túlélő és száműzetésben élő jeruzsálemi populáció 
eredethelyével való intim kapcsolatát festi meg, amely Sion anyavárosként 
megújult státuszát készíti elő a fogság utáni időkben. Összességében Sion 
nőként való megszemélyesítése Jeruzsálem turbulens történelmének kétfo-
kú lencsén történő elemzését teszi lehetővé, amely szimultán módon tekint 
az Isten–ember kapcsolatra és a jeruzsálemi lakosság helyi viszonyaira.”

3.1. Sion anya – egy város perszonifi kációi

Mindebből a gazdag tradícióból álljon itt egy szöveg kiragadott példaként: 
Ézs 66,7–14.  Miként Ézs 54-ben, úgy a megszemélyesített város képe itt is 
kiemelt helyen áll. Mindkét esetben – Ézs 40–54-ben, illetve 55–66-ban – 
Ézsaiás könyvének egy-egy nagy egységét zárják le.

„Mielőtt a fájások bekövetkeztek, szült, mielőtt a fájások rájöttek, 
hímneműt hozott a világra.
Ki hallott ilyet? Ki látott ehhez foghatót? Vajon egy ország egy nap 
alatt világra jön, egy nép pedig egyetlen nap alatt megszületik?
Alig vajúdott, máris egy gyermeket szült Sion.
Át kellene szakítanom, de ne hagyjam megszületni? – szól Isten.
Hagyjam megszülni és mégis zárjam be? – szól Istened.
Örüljetek Jeruzsálemmel, és ujjongjatok mindannyian, akik szeretitek!
Vígadjatok vele mind, akik gyászoljátok!
Mert jóllakásig szophattok vigasztalást nyújtó emlőin,
mert szürcsölhettek és felüdülhettek dicsőségének keblén.
Mert így szól Isten: folyamként árasztom rátok a békességet, mint túl 
áradó patakot a népek gazdagságát.

 68 M  , . o.
 69 Az elhatároláshoz lásd – Blenkinsopphoz kapcsolódva – M  , . o.
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Csecsemőiket csípőjükön hordozzák
és térdükön ringatják.
Mint ahogyan valakit az anyja vigasztal, úgy akarlak vigasztalni ben-
neteket, és Jeruzsálemtől kell vigasztalást kapnotok.
Meglátjátok, és szívetek örülni fog,
és csontjaitok kisarjadnak, mint a fű.” (Ézs 66,7–14; BigS)

Itt a képek az anyaság szemantikai mezőjéből bomlanak ki a fájdalommen-
tes – és ez a különleges – szülésen át egészen az anya, Jeruzsálem mellén 
való szoptatásig, a kisgyermekek hordozásáig és az anyai vigasztalásig. 
Mindezek az anyai cselekedet szférájából jövő képek olyan motívumokkal 
vannak átszőve, amelyek éppúgy megjelenítik az emberek, mint ahogy 
Isten kapcsolatát is Jeruzsálem városával.

Ez a képmező a megélt ellentapasztalatokból és az irodalmilag kibomló 
ellenképekből él. Elsőként itt van a „büntető ítélet” az asszonyra 1Móz 
3,16-ban, amely a szüléssel járó elkerülhetetlen fájdalmakat teszi témává. 
Aztán akadnak prófétai képek is az asszonyvárosról, aki a háborúban szü-
lési fájdalmak közt vonaglik: Jer 4,31. Ézs 37,3-ra is lehet gondolni. Ott a 
szülés halálos nyugvópontra jut.  Ézs 66 eszkatológiai vázlata megfordítja 
mindezeket a képeket, és belefoglalja mindazt, ami alig remélhető, a fáj-
dalommentes szülés elképzelésébe. A fájdalom nélkül szülő nőről alkotott 
elképzelés minden tapasztalatot meghalad. Így az e képben megrajzolt 
Sion asszonya olyan életviszonyok reménységének képévé válik, amelyek 
az eddig szerzett tapasztalatokat felülmúlják. Van reménység Jeruzsálem 
lakói számára, és ez a reménység a városban ölt testet. Ismételten segít, 
ha Jeruzsálemet/Siont metonímiaként, nem pedig metaforaként ragadjuk 
meg. Jeruzsálem asszonyvárosának az az ígéret adatik, amelyet lakói fognak 
átélni. Ezért kezdődik a 7. vers olyan határozatlanul, és bontja ki a fájdalom 
nélkül szülő asszony képét, és majd csak a 8. vers vezeti be Siont, és megy 
át ezáltal explicit módon a képi szintre. Így ez az erőteljes elképzelés első-
ként a remélt valós élet teljes anyagiságában áll előttünk, még mielőtt Sion 
asszonyvárosának képévé bomlana ki. Sion anyaszerepe – és ez a szöveg 
teológiailag különösen is kifejező elképzelése – JHVH anyaszerepével kap-
csolódik össze. A 13. versben az anyai vigasztalás magától JHVH-tól jön; az 
anyai városról és az anyaként vigasztaló istenségekről szóló képek felerősí-
tik és megerősítik egymást. Metaforikus mezőt teremtenek, amely minden 
szinten vigaszt és védettséget ígér, és ezeket női minőségként konnotálja. 

 70 Vö. H  , . o.
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Ezáltal a prófétai szöveg hallgatóit arról szeretné meggyőzni, hogy Izrael 
Istene a száműzetés katasztrófájában sem húzódott vissza népétől. „Ennek 
fényében az empatikus és szerető Sion-anya szerepmodellt nyújt JHVH szá-
mára, mert megerősíti a könyörületes és megbocsátó istenség eszméjét.”

3.2. Jeruzsálem leányai – városi leányok az Énekek 
énekében

„Kérve kérlek titeket,
Jeruzsálem leányai,
a gazellákra és a mező szarvasaira:
hogy ne keltsétek fel a szerelmet és ne bolygassátok,
amíg neki magának nem tetszik!”
(Énekek 2,7; 3,5; Luther-ford.)

Összességében hétszer szólíttatik meg az Énekek énekében a vönót jerúsá-
láim női csoportja (Énekek 1,5; 2,7; 3,5.10; 5,8.16; 8,4). Ennélfogva feltű-
nik, hogy Jeruzsálem városának lakóit ugyan többnyire a város, illetve 
a ház urbánus kontextusában hívja fel a szöveg, mégis, ezzel ellentétes 
módon „gazellákként és a mező szarvasaiként” (2,7; 3,5) kérlelik őket. Az 
a kérés, hogy a szerelmet ne ébresszék fel, folyvást olyan szituációkban 
következik be, amelyekben térváltás előzi meg a házban lévő szerelmesek 
közti intimitás elérését, amely ezen irodalmi egységek zárását is jelenti. 
Énekek 2,4–7-ben az ágensek az ismeretlen külső térről a borozóhelyre 
váltanak, 3,1–5-ben a főszereplő a városból az anyai házba vezeti kedvesét, 
és 7,14–8,4-ben is kívülről az anyai házba viszi őt. A kérlelés tehát folyton 
egy ház védelmében megy végbe. A nyilvánosságtól elzártan nyitja meg a 
nőnemű én a privát szféra terét azzal a kéréssel, hogy azt nyomban zárják 
el. Jeruzsálem lányainak kérlelése egyfelől a szerető kapcsolat érinthetet-
lenségére hívja fel a fi gyelmet. Másrészt a leányok olyan szövegen belüli 
publikumként szolgálnak, amely a nyilvánosságot hozza létre, amely a 
szövegtől távoli olvasóknak is irodalmi segítséget teremt a lírai-erotikus 
jelenetbe való belépéshez.

Jeruzsálem leányai mögött továbbá a városról mint asszonyról alkotott 
elképzelés áll. Ugyan a leányok önmagukban – a prófétai hagyománnyal el-
lentétben – nem a várost reprezentálják, de a leányok kapcsolati fogalomként 

 71 M  , . o.
 72 Vö. E  , . o.
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jeruzsálemi származásukra utalnak. Így a fővárost mint az egyik szülőt jelöli 
meg a szöveg, mégpedig mint anyát. Az enélkül is erősen a nők által meghatá-
rozott Énekek énekén belül – a beszélő explicit módon említett anyján (Énekek 
1,6; 3,4; 8,1k), valamint Salamon anyján kívül (Énekek 3,11) – Jeruzsálemmel 
együtt egy további anyafi gura lép fel, mégpedig a városanya fi gurája. Így Jeru-
zsálem városa mélységesen női térként jelenik meg, anyavárosként, amelyben 
leányai laknak, amelyre a főszereplő vétel útján tesz szert. Talán ebben rejlik 
annak oka, hogy a nőnemű szereplő a különben férfi ak által meghatározott 
nyilvános városi térben ily szabadon és fesztelenül mozoghat.

4. Atyai, fi útestvéri és anyai házak

A háznak (vêt) a bibliai héberben tág jelentésspektruma van. A palotáig és 
a templomig terjedő helymegjelölés mellett mindenekelőtt az összetartozás 
szociális formái azok, amelyek a ház fogalmával jellemezhető k. A fogalmat 
alkalmazhatjuk a „család” (vö. 1Móz 7,1; 1Móz 24,38), a „nem”, illetve az „utó-
dok” (vö. 2Móz 2,1) vagy a „dinasztia” (vö. 2Sám 7; Ézs 7,2.13) értelmében. 
A kettős fogalom szó szerinti és átvitt jelentése gyakorta egymásba folyik, 
és sokjelentésű spektrumot alkotnak (vö. 5Móz 7,26; 2Sám 12,8): ahol a vêt 
az épületet jelöli, gyakorta beleértik a benne lakó családot és tulajdonosait 
is, valamint dinasztikus és nemzeti aspektusok is kapcsolódhatnak hozzá.

Az Első Szövetségben hagyományosan az atyai ház vêt ’áv az, amely 
egy értelműen jogilag és genealógiailag jelenik meg. Feltűnő, hogy csupán 
négy helyen esik szó anyai házról vêt ’ém: 1Móz 24,28; Ruth 1,8; Énekek 
3,4; 8,2.  Ennélfogva a fogalmat kizárólag olyan nők (Rebeka, Ruth és az 
Énekek énekének főszereplője) szülői házának esetében alkalmazzák, akik 
különben is a cselekmény középpontjában állnak, és sokszor jutnak szóhoz.

4.1. Az anyai ház az Énekek énekében

Az Énekek éneke az anyai házat hasonlóképp kétszeresen említi. Az Énekek 
3,4-ben a nő az anyja házába vezeti kedvesét, miután az éjjeli városban ráta-
lált, és végezetül felszólítja Jeruzsálem lányait, hogy ottlétüket ne zavarják:

 73 Lásd ehhez T  .
 74 Ezen túlmenően csak kevés olyan ószövetségi szöveg van, amelyekben a ház más női ala-
kokhoz rendelődik: pl. Józs ; Sám ; Sám . ; Kir , – ; Péld . ; vö. T  .
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„Ágyamon éjjelente kerestem őt,
akit lelkemből szeretek,
kerestem, de nem találtam.
Fölkelek azért, és bejárom a várost,
az utcákat és a tereket;
megkeresem, akit lelkemből szeretek!
Kerestem, de nem találtam.
Rám találtak az őrök,
akik a várost járják.
Nem láttátok – kérdeztem –,
akit lelkemből szeretek?
Alig mentem tovább tőlük,
máris megtaláltam,
akit lelkemből szeretek.
Megragadtam, nem is engedem el,
míg be nem vezetem anyám házába,
szülőmnek szobájába.
Kérve kérlek titeket,
Jeruzsálem lányai,
a gazellákra és a mező szarvasaira:
Ne keltsétek, ne ébresszétek föl
a szerelmet, amíg nem akarja!”
(Énekek 3,1–5; RÚF)

Az Énekek 8,2-ben a beszélő azt szeretné, ha kedvese a bátyja lenne, akit 
nyilvánosan megcsókolhatna, és anyja házába vihetne, ahol gyengédsé-
gek váltására (Énekek 8,3) kerülne sor, így itt újra felszólítja Jeruzsálem 
leányait:

„A szerelem almái  illatoznak, és ajtónk előtt csupa nemes gyümölcs, 
ideiek és tavalyiak is: barátom, neked tartogattam. 
Ó, bárcsak bátyám lennél, aki anyám mellét szopta! Ha odakint talál-
nék rád, meg akarnálak csókolni, és senki sem dorgálhatna meg!
Elvezetnélek, anyám házába vinnélek (…).  Ott fűszeres borral itatná-
lak, gránátalmáim mustjával.
Bal karja a fejem alatt pihen, és jobbja cirógat engem.
Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai,

 75 Luther fordításában: kamrájába. 
 76 A RÚF fordításában: mandragóra.
 77 Luther itt a LXX alapján egészíti ki a maszoréta (MT) szöveget: „annak a kamrájába, aki 
engem szült”.
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hogy ne keltsétek fel a szerelmet és ne bolygassátok,
amíg neki magának nem tetszik!”
(Énekek 7,14–8,4; Luther-ford.)

Elsőre feltűnik, hogy a főhősnő mindkét szakaszban beszéd- és cselekvő-
képes alakként lép fel, aki a történést saját szemszögéből ábrázolja, míg a 
férfi  néma és továbbra is passzív marad.

Ezen felül jelentős, hogy a ház térkoncepciója által a belső tér és külső 
tér ellentéte jön létre. Ez a belső-külső ellentét abban nyilvánul meg, hogy 
a szereplők csak korlátozott mértékben férnek hozzá a házhoz. Énekek 2,4-
ben a férfi  az, aki az elbeszélőnőt a bêt hajjájin borozóhelyre vezeti (vó’, 
Hif. ). 2,8–14; 3,1–5; 5,2–8-ben és 7,14–8,4-ben mégis a nő az, aki nyitásra 
és zárásra jogosultnak mutatkozik. Így a főhősnő kedvesét Énekek 3,4-ben 
anyai házába vezeti (vó’, Hif.) ezáltal pedig annak az embernek a hátsó 
szobájába, aki vele volt terhes. Éppígy 8,2-ben a női alak cselekvése teszi 
lehetővé a férfi  bejutását az anyai házba (vó’, náhag, Hif.). Ezáltal az anyai 
ház mint az ő hatalmi szférája jelenik meg. A rákövetkező ölelkezős refrén, 
valamint Jeruzsálem leányainak kérlelése az anyai házat olyan biztos pont-
ként ábrázolja, amelyben a városi szféra mozgásai nyugvópontra jutnak, és 
ahol a pár zavartalanul élheti meg szerelmét. Nyilvánvalóvá válik, hogy az 
anyai ház koncepciójában a bêt és az ’ém fogalmának pozitív konnotációi 
érnek össze, és ezáltal a feltétel nélküli védelem és a tökéletes védettség 
terének felülmúlhatatlan képét közvetítik.

4.2. Az anyai ház az ősszülő-elbeszélésekben (1Móz 24)

1Móz 24 Rebeka lánykérésének történetét beszéli el. Ábrahám egyik szol-
gája találkozik a kútnál a szép fi atal nővel, aki az igazi, JHVH által Izsák 
számára küldött asszonynak bizonyul (1Móz 24,27). A szolga ékszerrel 
ajándékozza meg őt, és éjszakára helyet kér apjának házában (1Móz 24,23). 
A következőkben aztán ez lesz: „A leány pedig elszaladt, és elmondta anyja 
háza népének, hogy mi történt.” (1Móz 24,28; RÚF)

Tehát az olvasói várakozásokkal ellentétben Rebeka ezeket az újdonsá-
gokat nem az apai, hanem az anyai házban jelenti. Jellemző, hogy az apai 
ház mint kifejezés csak férfi ak – Ábrahám és szolgája – szájából hangzik 
el (1Móz 24,7.23.38.40), míg a (privilegizált) elbeszélői hang anyai házról 

 78 Hifíl igetörzsben. 
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beszél. A divergáló fogalmakkal való játék hangsúlyozza a nők rangját ebben 
a szövegben. Ebben a „családban az asszonyok jelentősebbek Izrael számára, 
mint a férfi ak, mert tőlük ered a nép anyjainak három nemzedéke”:  Lea 
és Ráhel ősanyák Rebeka unokahúgai!

1Móz 24 elbeszélését meglepő módon az apa – csaknem teljes – hiánya és 
ezzel egyidejűleg a jövendőbeli matriarcha, Rebeka dominanciája jellemzi. 
Ez a nőiségről alkotott kép a fi atal nőt az anyai házához kapcsolja.

Rebeka mozgása az anyai házon belül végül házasságkötésének folyamatát 
indítja el.  A szülőházába való utolsó visszatérését követően Izsák felesége 
lesz, és ezáltal egy idegen családba kerül át, egy új életszakasz kezdődik. 
Így amint az anya fogalmához az új élet konnotációja társul, Rebeka szá-
mára ez az utolsó tartózkodás az anyai házban a születéssel ér fel. Kvázi 
az anyai ház anyai testté lesz, és radikális új kezdetet jelöl. Az anyai ház 
küszöbének átlépésével Rebeka számára azonban beköszönt maga az anyává 
válás folyamata is – nemcsak Izsák felesége lesz, hanem Izrael ősanyja is.

4.3. Az anyai ház Ruth könyvében

Ruth könyvének első fejezetében három asszony, Naomi, Ruth és Orpa útja áll 
a középpontban. Naomi Ruthhoz és Orpához intézett beszédében úton Móábból 
Betlehembe arra szólítja fel menyeit, hogy térjenek vissza anyai házukba:

„Ezt mondta Naomi a két menyének: »Menjetek, forduljatok vissza, ki-ki 
az anyja házába! Bánjék veletek az Ú  olyan szeretettel, amilyennel ti 
bántatok a meghaltakkal és velem! Adja meg nektek az Ú , hogy mind-
kettőtök nyugalmat találjon majd férjének házában.«” (Ruth 1,8–9; RÚF)

Mindkét fi atal nő döntés előtt áll, hogy Naomival tartanak-e, vagy visszatér-
nek a hazájukba. Míg tehát az egyik lehetőség az anyóshoz való csatlakozás, 
ebből következően a másik lehetőségként az anyát és annak házát jelöli 
meg a szöveg.  Ez megfelel Ruth „női könyve” fi lozófi ájának, amelyben az 
aktív szereplők női alakok, így nők a nőkhöz kötődnek, közösen küzdenek 
az életért, a leányokat pedig anyjuk alapján defi niálják.

 79 F  , . o.
 80 Vö. C –H  , . o.
 81 Vö. F  , . o.
 82 Főként Elimelek, aki Naomi férjeként kerül megjelölésre (Ruth , ). Mindenesetre a 
rákövetkező , –  (irodalmilag másodlagos) családfájában a család ismételten kizárólag 
férfi ak által kerül defi niálásra.
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Ezenkívül a Ruth-novella középpontjában egy új gondoskodó, azaz férj 
keresése és megtalálása áll. Tehát a már korán megözvegyült és gyermek-
telen asszonyok, Ruth és Orpa célja az, hogy egy új kezdetnek vágjanak 
neki, és ismételten megházasodjanak, mely utóbbival együtt jár a gazda-
sági biztonság, valamint a szociális tekintély is („férjük házában”). Ez a 
remélt új kezdet az anyaház fogalmából tisztábban kihallható, mint a jogi 
konnotációval bíró atyai házéból, főként, hogy az anyai ház a férfi  és a nő 
találkozási tereként jelenik meg: 1Móz 24-ben Rebeka bejutása az anyai 
házba Izsákkal kötött házasságának következménye, aztán az Énekekben a 
szerelmesek visszavonulási helyéül szolgál, amely lehetővé teszi az erotikus 
együttlétet. A fi atal nők visszatérése (súv) az anyai házba mint a „férfi  és 
nő találkozási helyére”  jelenlegi – megözvegyült, gyermektelen – helyze-
tüket pozitív ellentétébe fordíthatja.

4.4. Az atyai és fi útestvéri ház 1Móz 38-ban és 2Sám 13-ban

Míg a négy szövegben, amelyekben az anyai ház szerepet játszik, közös, hogy 
főhősnőiket aktív és kezdeményező alakokként mutatják be, addig azok a 
szövegek, amelyekben a nők férfi ak által dominált házakhoz vannak hoz-
zárendelve, egészen más képet kínálnak. Különösen két elbeszélés kerül a 
fókuszba. 1Móz 38-ban, valamint 2Sám 13,1–22-ben a férfi  családtagok (apa, 
illetve fi útestvér) háza a cselekvésképtelenség és a destruktív szexualitás 
helyeként jelenik meg a nők számára. 1Móz 38-ban a fi atal, gyermektelen 
Támártól apósa, Júda megtagadja az életet biztosító utódokat, jóllehet kö-
telezi őt a levirátusházasságra,  két idősebb fi a halála után azonban mégis 
elvált nőként küldi őt vissza az apja házába:

„Ekkor azt mondta Júda Támárnak, a menyének: »Maradj özvegyen apád 
házában, amíg felnő a fi am, (…).« Mert így gondolkodott: »Nehogy meg-
haljon ő is, mint a bátyjai!« Támár elment, és apja házában lakott.” 
(1Móz 38,11; RÚF)

„Özvegyként, apja házában joga lett volna Támárnak arra, hogy új házas-
ságot kössön egy idegen férfi vel. Júda megtagadja tőle ezt a lehetőséget, 

 83 P  , . o.
 84 A levirátusházasság vagy sógorházasság „ókori jogszokás, mely szerint a gyermektelen 
özvegy asszonyt a sógornak feleségül kellett vennie. Az új házasságból született első gyermek az 
elhunyt utódjának számított, annak nevét vitte tovább.” (Magyar katolikus lexikon) – A szerk.
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mert nem bocsátja el a levirátusból.”  Ezáltal Támár számára az atyai ház 
a szexualitásmentesség, a beteljesületlenség és a kitartás helyét jelenti. 
Végül mégis ő ragadja meg a kezdeményezést, és cselekvőképességét azál-
tal nyeri vissza, hogy elhagyja az apai házat, apósát elcsábítja, és ezzel az 
„objektum pozíciójából a szubjektuméra”  vált. Az apai házból szabadulva 
végül beteljesül az utódok iránti vágya. 

2Sám 13,1–22 elbeszéli, hogy milyen betegesen vágyakozik saját féltestvé-
re, Amnón a király lánya, Támár után egészen a megerőszakolásig menően. 
Ennélfogva az elbeszélést nagymértékben áthatják a szociális, morális és 
térbeli határátlépések. Egymás mellett áll Támár (13,7), Amnón (13,7.8) és 
Absalom (13,20) háza, a női főszereplő valamennyin keresztülmegy, és így 
mélyreható változásnak van kitéve:  saját házában kívánatos, szűz, fi atal 
nő, szép és elérhetetlen (13,1–2). Testvére, Amnón kezdeményezi az ő saját 
házába történő tércserét (2Sám 13,7–8), végezetül pedig a hederbe (hátsó 
szobába; 2Sám 13,10). Ebben a legbelső szobában erőszakolja meg és fosztja 
meg jogaitól Támárt:

„Akkor üzenetet küldött Dávid Támárnak a palotába: Menj el Amnón bá-
tyád házába, és készíts neki valami ennivalót! El is ment Támár bátyjának, 
Amnónnak a házába, aki ágyban volt. Fogta a tésztát, meggyúrta, a szeme 
láttára kiszaggatta, és megsütötte a süteményt. Azután fogta a serpenyőt, 
és feltálalta neki, de ő nem akart enni. Majd azt mondta Amnón: Küldjetek 
ki innen mindenkit! Ki is ment onnan mindenki. Akkor ezt mondta Amnón 
Támárnak: Hozd be az ételt a hálószobába [heder], a kezedből szeretnék 
enni! Fogta tehát Támár a süteményt, amelyet készített, és bevitte a há-
lószobába [heder] bátyjának, Amnónnak. Amikor odanyújtotta neki, hogy 
egyék, az megragadta őt, és ezt mondta neki: Gyere, húgom, hálj velem! 
Ő azonban ezt mondta neki: Jaj, bátyám, ne kövess el rajtam erőszakot, 
mert nem szabad így cselekedni Izráelben! Ne kövess el ilyen gyalázatot! 
És én hová menjek majd szégyenemben? Téged pedig gyalázatosnak fog-
nak tartani Izráelben. Inkább beszélj a királlyal, bizonyára nem tagad 
meg engem tőled. De ő nem akart hallgatni rá, és mert erősebb volt nála, 
erőszakot követett el rajta, és vele hált.” (2Sám 13,7–14; RÚF)

Itt a szexualitásra Támár védett erőszféráján kívül kerül sor, nevezetesen 
fi útestvére, Amnón házában, azaz annak uralmi területén.  Tettét köve-
tően Amnón a hátsó szobából az utcára dobatja féltestvérét (13,15–18). Míg 

 85 F  , . o.
 86 B  , . o.
 87 Vö. T  , . o.
 88 Vö. M  , . o.
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kezdetben (13,9–10) szolgáit kiküldi, és Támárt behívatja, most szolgáit 
kéreti, Támárt pedig elküldi.  Így a szereplők mozgásai és a helyiségek 
funkciói az ellentétükbe fordulnak át.

Végezetül fi útestvérének, Absolonnak háza jeleníti meg Támár utolsó 
állomását. Abbéli próbálkozásában, hogy szenvedését nyilvánossá tegye 
az utcán,  Absolon hallgattatja el lánytestvérét, amikor házába záratja őt:

 
„Akkor a bátyja, Absolon ezt mondta neki: Talán Amnón bátyád volt veled? 
Légy csendben most, húgom, mert a testvéred ő! Ne vedd a szívedre ezt a 
dolgot! Ezután Támár magára hagyatva lakott testvérének, Absolonnak 
a házában.” (2Sám 13,20; RÚF)

1Móz 38 Támárjához hasonlóan egyedül és gyerektelenül, és ezáltal meg-
szégyenítve és megalázva kell abban a házban időznie, amely börtönévé 
lesz. Fiútestvérének háza „a semmi helyének, Támár kiiktatása helyének 
bizonyul”.  Ahogyan az anyai házra épülő szövegekben, úgy 1Móz 38-ban 
és 2Sám 13-ban is szoros kapcsolatban áll a ház a szexualitással: a fi útest-
vér házában erőszakkal kényszerítik ki a női szexualitást (2Sám 13,14); az 
apa házában pedig megfosztják tőle a nőt (1Móz 38,11). A nők cselekvőké-
pességét – még ha átmenetileg is – elveszik. Ezen negatív háttér előtt áll a 
pozitív anyai ház a férfi  és nő közti önkéntes, sőt akart, illetve a nő által 
kezdeményezett szexualitás kontextusában. A visszatérés, illetve betérés az 
anyai házba védelmet és biztonságot ígér, a nő által akart heteroszexuális 
kapcsolatok és a beteljesedett szexualitás lehetőségét.

5. Maqom – a szavak helye

A cselekményorientált térfogalmat hasznos kategóriának látjuk a Héber 
Biblia sok könyvének elemzése során. Mivel a bibliai szövegek hosszú sza-
kaszokon keresztül foglalkoznak úgy az identitás megalkotásával, hogy 
közben térbeli kérdéseket is felvetnek, egy ilyen elméleti alapvetés elébe 
megy a szövegeknek, és lehetővé teszi Izrael önmeghatározása lényegi 
momentumainak kidolgozását. A nem kategóriájával kapcsolatban a térfo-
galom különösen ott termékeny, ahol a térbeli kötődéseket nemekre vetítve 
is ábrázolja a szöveg. Itt a házasodási politika épp olyan fontos szerepet 
játszik, mint az „idegen nő” koncepciója. A szociális élet tapasztalatai nemi 

 89 Vö. T  , . o.
 90 Vö. M  , . o.
 91 M  , . o.
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konnotációval bíró képekben jutnak kifejezésre, ahogyan azt a város és a 
ház példáján paradigmatikusan bemutattuk.

A bibliai Izrael ezért is foglalkozik annyit a tér, a nem és az identitás 
összekapcsolásával, mert önképét már nagyon korán a száműzetés és a 
diaszpóra égisze alatt alakította ki. Az irodalom szolgál eszközül arra, 
hogy először is legyőzzék a traumatikus tapasztalatot, majd pedig lehetővé 
tegyék egy helyhez nem kötődő közösség kialakítását. A szövegek áthidalják 
az elhúzódó kommunikációs helyzeteket, az embereknek többé nem kell 
egy közös helyen jelen lenniük, hogy megértsék egymást és közös nevezőre 
jussanak. A bibliai szöveg nemcsak témává teszi a teret, hanem maga is 
szövegtérré lesz, amelyben „a menekvés otthonra lelhet”.

Fordította: Móricz Nikolett
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„…mert ők is részei voltak ama csodának”

Rabbinikus vita az Eszter-tekercs nők általi nyilvános 

felolvasásáról

S P (1963)

Teológus, judaista. PhD-fokozatát 1999-ben szerezte a Lipcsei Egyetem Teológiai 
Fakultásán a rabbinikus zsidóság és Pál szabadságfogalmának témájában, disz-
szertációjának címe: „…und veränderte für sie das Schöpfungswerk”: Freiheit als 
antropologische Mi e des rabbinischen Judentums und des paulinischen Christen-
tums: eine exegetisch-religionsphilosophische Annäherung. 2009-ben a Bázeli Egye-
tem Teológiai Fakultásán nyújto a be habilitációs értekezését: Text, Identität und 
Diff erenz. Weichenstellungen im antiken Judentum. 2010 óta a Salzburgi Egyetem 
judaisztikaprofesszora.
Kutatási területei: rabbinikus irodalom; zsidóság és kereszténység az ókorban; zsidó 
bibliai exegézis és hermeneutika.

Köztudott, hogy a zsidó hagyomány inkább elutasítóan viszonyul a nők aktív 
részvételéhez a nyilvános istentiszteleten. A szereposztás világosnak tűnik: 
a nők helye otthon és a privát szférában van, a férfi aké pedig a nyilvános-
ságban és az ahhoz tartozó interakciókban.  Ám vannak olyan helyzetek, 
amelyekben éppen ez a hagyomány kerül konfl iktusba önmagával, sőt maga 
teremt olyan helyzeteket, amelyekben önmagával konfl iktusba kerül. Az 
ilyen helyzetek egyike a halachikus vita arról, hogy recitálhatják-e nők is 
nyilvánosan az Eszter-tekercset, a Megilat Estert.

Különbség nélkül életveszélyben

A Megilat Ester, amelynek nyilvános felolvasását purim ünnepére írja elő 
a hagyomány,  egy extrém helyzetre emlékeztet; olyan történet, amely 
számára nem annyira a történetírás hangsúlyos, hanem sokkal inkább 
a diaszpórában élők zsidók identitása:  a zsidó közösség minden tagját 

 1 Vö. pl. B  , – . o.; B  , – . o.; K  , – . o.
 2 Misna Megila , . .
 3 Vö. M  , . kk.
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különbség nélkül életveszélyben lévőnek mutatja be. Erre utal Hámán ter-
vének leírása Eszter 3,13-ban, amely a rabbinikus magyarázók számára a 
tervezett megsemmisítés paradigmatikus karakterének fontos jelévé vált: 
„…pusztítsanak el, gyilkoljanak le és semmisítsenek meg minden zsidót: 
ifj akat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt…”

Feltűnő, hogy ez a megila olyan helyzetet mutat be, amely különbözik 
a háborútól. Az elbeszélés nagy hangsúlyt helyez arra, hogy Hámán terve 
szerint kifejezetten nem katonai eszközökkel megvívott harcról lenne szó, 
amelyben a férfi ak az egész népet képviselve vállalnak aktív szerepet mind-
két oldalon. Sokkal inkább olyan forgatókönyvet tervelnek ki, amelyben 
az áldozatok kora és szexuális identitása egyáltalán nem játszik szerepet. 
Cinikus felhanggal kettős egyenlővé tételről beszélhetünk: nők és férfi ak 
azonos szintre kerülnek azáltal, hogy egyrészt a férfi akat meggátolják az 
aktivitásban és a védekezésben, másrészt a nőket nyíltan mint megsem-
misítendő ellenséget nevezik meg. A férfi akat passzivitásra ítélik, ezáltal 
a nők klasszikus helyzetébe kerülnek, míg a nők a férfi ak helyzetébe „ér-
tékelődnek fel” azáltal, hogy nyomatékosan ellenségnek nevezik és ezáltal 
indirekt módon komolyan veszik őket mint személyt – „egyenjogúság” egy 
tervezett megsemmisítés feltételei között. Eszter, egy nő függeszti fel ezt 
az akaratlan egyenlővé tételt azáltal, hogy életének kockáztatásával eléri, 
hogy a (hímnemű) zsidók mégis felfegyverkezhessenek, és megvédhessék 
önmagukat. Az érdeme az elbeszélés szerint az, hogy a számára nőként 
felállított határokat nem önérdekből lépi át, hanem kizárólag népének 
megmentése érdekében.  A többértelmű egyenlővé tétel fenti motívumával 
való foglalkozásnak kellene meghatároznia az akörül zajló halachikus vitát, 
hogy felolvashatják-e nők nyilvánosan az Eszter-tekercset.

A purim mint szerepzavar

Az, hogy a közvetlen életveszélyt és a teljesen váratlan és valószínűtlen 
megmenekülést követően rövid ideig minden kilép a megszokott kerékvá-
gásból, meghatározza a purim karakterét is. A felszabadult vidámságnak, 

 4 Vö. GenR , ; ExR ; LevR , ; , ; , ; EstR Petichta ; EstR , . . . ; , ; 
, . ; RutR Petichta ; SirR , ; QohR , ( ); Tanch Shemini . ; Tanch Tasria ; Tanch 

Emor ; MidrPs , ; , . . . . ; PesR . ; PRE . Vö. alapvetően az Eszter-történet 
rabbinikus felfogásáról B -K –H  .
 5 A női és férfi  szerepjellemzőkhöz Eszter könyvében vö. M  , . o.; vö. W  

, – . o.
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amely hozzátartozik ehhez az ünnephez, amikor megengedett kirúgni a 
hámból és határokat átlépni, van egy komoly oldala is: purim világossá 
teszi, hogy mennyire instabil a biztonsági rendszerünk, és mennyire hihe-
tetlen, hogy idáig többé-kevésbé kitartott.  Ám mintha az életveszély által a 
hagyományos nemi szerepekben keltett zűrzavar is hozzátartozna a purim 
karakteréhez. Így a Babiloni Talmud a palesztin amórának,  Rabbi Jehosuá 
ben Lévinek tulajdonítja azt a meggyőződést, hogy a megila – adott eset-
ben akár aktív – előadásának kötelessége purimkor a férfi akra és a nőkre 
egyaránt vonatkozik: „Rabbi Jehosuá ben Lévi mondta: A nők is kötelesek 
a megila olvasására, mert ők is részei voltak ama csodának.” (bMeg 4a)

Ez több szempontból fi gyelemre méltó kijelentés. Egyrészt azért, mert 
mint már említettük, a rabbinikus tudósok nem igazán értékelték, ha egy 
nő a nyilvános istentiszteleten aktívvá vált. Bár ismeretes, hogy az ókorban 
nők is jártak zsinagógába, sőt a jómódú asszonyok pénzzel támogatták a 
zsinagógákat és azok berendezését, valamint a diaszpórában még zsina-
gógai elöljárókként is említik őket,  mégsem jutottak semmilyen liturgi-
kus szerephez. Másrészt az idézett kijelentés indoklása furcsának tűnhet: 
„…mert ők is részei voltak ama csodának.” Miért épp itt „veszik észre” és 
hangsúlyozzák a nők folyamatos jelenlétét? Az, hogy észreveszi és egye-
nesen provokatívan említi a nőket, úgy tűnik, jellemző Rabbi Jehosuá ben 
Lévire, hiszen mondása: „mert ők (a nők) is részei voltak ama csodának” 
nem csak a purimmal és a megilaolvasással kapcsolatban jelenik meg. 
A Babiloni Talmudban a hanuka és a pészach körüli vitákban is továbbha-
gyományozódott ezt a mondat.

Míg purimkor a nők általi nyilvános megilaolvasást ebből vezeti le, ad-
dig a hanuka esetében az a kérdéses, hogy a hanukai fényeket meggyújt-

 6 Vö. jMeg ,  ( d, – ). Maimonidész e szakaszt követően a Misné Torában (Hilchot 
Megilla , ) azt a felfogását rögzíti, hogy purim meg fog maradni a messiási időben is mint 
példaként szolgáló üldözési és megmentési élmény: „A próféták összes könyvét és az Iratokat 
(ketuvim) hanyagolni fogják (jibbatel) a Messiás napjaiban – Eszter könyvének kivételével. 
Meglásd, ez megmarad, úgy, mint a Tóra öt könyve és mint a szóbeli Tóra halachái, amelyeket 
sosem fognak hanyagolni. És bár a szorongattatások minden emléke hanyagolandó lesz, mert 
megíratott (Ézs , ): »Feledésbe mennek a régi bajok, eltűnnek szemem elől«, a purim 
napjait nem fogják elhanyagolni, mert megíratott: »emlékezetben tartja és megünnepli 
ezeket a napokat minden nemzedék, minden nemzetség«.” (Szöveg a Misné Torá alapján, 
Mossad Harav Kook, Jerusalem, ).
 7 Amórák: arámi amóraim, ’szónokiak, magyarázók, akik beszélnek’ (az amar ’mondani, 
beszélni’ arámi igéből), a Misna lezárása (i. sz. ) és a babiloni Talmud lezárása (kb. i. sz. 

) közötti időszak babiloni és palesztinai írásmagyarázói, a Gemara szöveghagyományának 
megfogalmazói. – A szerk.
 8 Vö. M  , . kk.
 9 bPes a-b; bSab a.
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hatják-e nők is, pészah alkalmával pedig az merül fel, hogy a férfi akhoz 
hasonlóan a nők is kötelesek-e a széderestén négy serlegnyi bort meginni. 
A hagyomány szerint épp ezzel a mondattal felelt Rabbi Jehosuá ben Lévi 
mindezekre igennel.

Ezt a kijelentést a nők általi nyilvános megilaolvasás kérdésének ha-
lachikus vitájában egy, a Misna által áthagyományozott tannal hozták és 
hozzák összefüggésbe, amely szerint: „Egy süketnémán, egy szellemileg 
fogyatékoson és egy kiskorún kívül mindenki alkalmas arra, hogy a megi-
lát olvassa. Rabbi Jehuda a kiskorú esetén engedélyezi.” (Misna Meg 2,4)

Bár ebben a hagyományban nem említik nyomatékosan a nőket, de nem is 
zárják ki őket nyomatékosan. Itt elsősorban arról van szó, hogy az érintett 
személy egyáltalán rendelkezik-e a megila előadásának nyelvi követelmé-
nyeivel. A tartalom alapvető megértésének a kérdése itt inkább mellékesnek 
bizonyul.  Mivel nem kimondottan előfeltétel a férfi  nem, egy továbbvezető 
vita keretei közt adott lenne a lehetőség, hogy ez a misna Rabbi Jehosuá ben 
Lévi kijelentésével együtt vitát robbantson ki, mivel a két mondat együtt 
lehetővé tehetné azt a halachikus döntést, hogy a nők számára engedélyez-
zék, sőt akár kötelezővé tegyék a nyilvános megilaolvasást. A Misna és a 
Gemara maguk sem megmásíthatatlan halachikus kézikönyvek, hanem a 
szükséges irányadó esetpéldákkal és vitáikkal azok számára segítik elő a 
szakszerű halachikus döntést, akik ismerik az anyagot.

Nők, rabszolgák és kiskorúak…

Hogy ez a két mondat a megfelelő szándékkal egymás mellé állítva a rab-
binikus logikán belül bármikor vitát robbanthat ki, az kezdettől kétségen 
felül áll, ismerve a hagyomány hajlamát arra, hogy korlátozza a nők nyilvá-
nos részvételét a liturgiában. Ebből kifolyólag most kísérjük fi gyelemmel, 
hogy a szövegkorpusz szerkesztői és a kommentátorok miképp birkóznak 
meg ezzel a kihívással. Rabbi Jehosua ben Lévi mondatát nem vitatják a 
Megila traktátusban, és bizonyos értelemben elméleti és képzeletbeli ma-

 10 Hogy a liturgikus megilaolvasás nem szükségszerűen szemlélteti a tartalmi közvetítés 
helyszínét, az abban a Misnában és a Babiloni Talmudban folytatott vitában válik világossá, 
amely a megila héber vagy lefordított előadásának kérdéséről szól (vö. Misna Meg , ): bár 
érvényes lehet egy előadás fordításban, de sosem lehet érvénytelen egy felolvasás az ere-
deti nyelven akkor sem, ha senki sem érti azt a hallgatók közül. A Gemara (bMeg a) ezt 
messzemenően adott körülménynek tekinti: „De nem érti, hogy mit mondanak! Így vannak 
ezzel az asszonyok és az egyszerű nép is!”
 11 Vö. N  , . kk.
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rad – mintha egy hirtelen ötlettől vezérelve a következő gondolat merülne 
fel: tulajdonképpen a nőknek ugyanúgy olvasniuk kellene a megilát, mint 
a férfi aknak… Azok, akik a Babiloni Talmud gemaráján kívül azt az utat 
választják, hogy annak „voltaképpen” ellentmondjanak, egy egészen más-
képp hangzó tanításra hivatkoznak, amelyet a Toszefta hagyományozott át:

„Mindenki köteles a megila olvasására:
1. Papok, léviták és Izrael,
prozeliták és szabadon bocsátott rabszolgák, profanizált (papok),  ne-
tinim,  mamzerek,
az emberi erőszak miatti és a természettől fogva eunuchok, a sértett 
heréjűek és a hiányzó péniszűek – 
mindannyian kötelesek a megila olvasására, és felmentik a (felolvasást 
hallgató) közösséget a kötelessége alól.
2. A nem nélküli és az androgün –
kötelesek, de nem mentik fel a közösséget a kötelessége alól.
Az androgün felmenti a hozzá hasonlóakat kötelességük alól, de nem 
menti fel azokat, akik nem hasonlóak hozzá.
Egy nem nélküli sem a hozzá hasonlóakat, sem másokat nem ment fel.
3. Nők, rabszolgák és kiskorúak felmentettek (a megila olvasása alól), és 
nem mentik fel a közösséget a kötelessége alól.” (Toszefta Meg 2,714)

Ez a szöveg személycsoportok nagyon pontosan kategorizált felsorolását 
tartalmazza. A „mindenki köteles a megila olvasására” mondatot egy hár-
mas beosztás követi:

1. A Toszefta Meg 2,7 első szakaszában azokat foglalja össze, akik má-
sok helyettesítőiként olvashatják a megilát, tehát Izrael képviselőinek 
tekinthetők. Elsőként a „papokat, lévitákat és izraelitákat” nevezi meg 
– ezek a megnevezések azokat jelölik, akik kétséget kizáróan és stabilan 
Izrael közösségéhez tartoznak. Ezt követően olyan személyek megnevezé-
se következik, akiknek a hovatartozása nem állandó, és akiknek a pontos 

 12 Papok, akik esetében utólag derült ki, hogy papok számára tiltott kapcsolatokból szár-
maznak.
 13 A lévitáknak alárendelt templomi szolgák, akiket Ezsdrás, Nehémiás és a Krónikák 
könyveiben említenek (származási legenda Ézs , – ). Neh ,  szerint a zsidó közösség 
egy csoportjaként voltak besorolva. Valószínűleg később beolvadtak a léviták közé (vö. Móz 

, ), aminek következtében a Misna Kid ,  és a bJev b által hagyományozott házasodási 
tilalom képzeletbelinek tekinthető.
 14 Személyek, akik tiltott szexuális kapcsolatokból születtek, illetve ezek közvetlen leszár-
mazottai negyedíziglen.
 15 Szöveg a következő kiadás alapján: L  .
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helyzete talán nem egyértelmű: prozeliták, szabadon bocsátott rabszolgák, 
profanizált papok, netinim és mamzerek. Őket is magában foglalja a „min-
denki”, és kötelesek arra, hogy purimkor esetenként olvassák a megilát. 
A harmadik csoportot olyan férfi ak képezik, akik születésüktől fogva vagy 
súlyos sérülések következtében akadályozottak a szexuális életükben és 
a nemzőképességükben. Ez is inkább bizonytalan identitásra utal, hiszen 
5Móz 23,2-ben azt olvashatjuk, hogy „nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez 
a zúzott heréjű vagy a kasztrált”, tehát egy zsidó férfi nak, aki nem képes 
utódokat nemzeni, tilos házasodnia. A megila olvasása esetében azonban 
ez nem korlátozó tényező – dönt a Toszefta. Mindazok, akiket idáig meg-
nevezett, korlátozás nélkül fel vannak jogosítva arra, hogy a gyülekezet 
képviseletében előadják a megilát.

2. A Toszefta a második szakaszban személyek két olyan csoportját sorolja 
fel, akik mindenkor valamiféle köztes kategóriát képeznek. Itt azokról van 
szó, akik bár önmagukért kétségtelenül kötelesek a megila olvasására, de 
akiknek csak korlátozottan vagy egyáltalán nem adatik meg, hogy mások 
helyetteseként vigyék véghez a felolvasást. Így egy androgün, tehát egy 
olyan személy, aki mind női, mind férfi  nemi szervekkel rendelkezik, fel-
olvashat a hozzá hasonlók számára.

Annak a személynek viszont, aki semmilyen testi jellegű szexuális iden-
titást nem mutat, tehát szintén nem korlátozódik egy nemre, ami miatt 
az adrogünökkel együtt említik, bár tud és kell is olvasnia, de az hang-
súlyozottan csak önmaga számára lesz érvényes. Ha ez a személy aktívan 
szeretné olvasni a megilát, akkor ezt egyedül kell tennie.

Miért ez a különbségtétel az androgünök és a szexuális identitás nélkü-
liek között? Azt sejthetnénk, hogy a megila helyettesítő olvasása a biológi-
ailag bizonyítható férfi  mivolthoz kapcsolódik, hogy az androgün, akinél 
legalább a megfelelő jegyek megtalálhatóak, helyettesítően olvashat, de 
a nem nélküliek esetén ez nem lehetséges. Ez a gyanú megerősödhetne 
az első szakaszban megnevezett személyek csoportjai ismeretében: itt is 
igaz, hogy a sérült, nem működőképes vagy születési hiba következtében 
csak csökevényes formában meglévő fi zikai férfi asság képesíti az egyént 
a helyettesítő megilaolvasásra. Egy ilyen csökevények nélküli egyéntől – a 
nemtelenség segítségével kifejezve – megtagadják, hogy ily módon felelős-
ségteljesen aktívvá váljon a közösségben.

 16 A feminista nyelvészet leír egy olyan nyelvi jelenséget, amely talán összevethető a fen-
tiekkel: a „hímnem dominanciáját” a nemmel rendelkező nyelvek esetén. Így pl. a németben 
gond nélkül lehetséges a nőnemű dolgokat hímnemű fogalmakkal megnevezni, míg semmi-
képp sem lenne megengedhető hímneműt nőnemű fogalmakkal megnevezni (  orvosnő és 
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A Toszefta Meg 2,7 utolsó szakasza mindenesetre egyértelművé teszi, 
hogy ezt a gyanút pontosítani kell: a biológiailag bizonyítható férfi ség e To-
szefta számára – látszólag – előfeltétele a megila helyettesítő olvasásának, 
de nem szükségszerűen hatalmaz fel arra. Ez válik világossá a harmadik 
pontban felsorolt személyek köre kapcsán, akik felmentést nyertek a megila 
olvasása alól. Itt találhatóak a nők, a (férfi ) rabszolgák és a (férfi ) kiskorú-
ak. Őket nem érinti a megila aktív olvasása, őrájuk ez „nem vonatkozik”. 
A biológiai férfi ség helyett egy másik kritérium kerül látótérbe: a személyes 
függetlenség, az egyén mint személy kétségbevonhatatlan önállósága és 
személyi függetlensége.

Ez a Toszefta sem helyezhető azonos szintre egy halachikus döntéssel, 
de olyan hagyomány, amelynek súlya van – és a halachikus döntésre vo-
natkozóan túlsúlya van, amint azt mindjárt bemutatjuk.

A nőkben és a rabszolgákban – a rabbinikus tekintélyek logikája szerint – 
az a közös, hogy nem rendelkeznek szabadon a saját idejük felett. Az erre 
vonatkozó locus classicus a Misna Kid 1,7-ben található: „Minden pozitív 
törvény, amely időhöz kötött – a férfi ak számára kötelező, a nők szabadok.”

Ilyen adott időhöz kötött törvény például a tfi lin törvénye vagy az a 
törvény, hogy szukkót ideje alatt a lombsátorban kell lakni. Ezek az időhöz 
kötött törvények a hagyományos zsidó felfogás szerint a nőkre nem vonat-
koznak, ami kevésbé magyarázható olyan gyakorlati-ökonómiai okokkal, 
mint hogy a férj és a gyermekek számára állandóan elérhető legyen, hanem 
sokkal inkább levezethető a jogi-vallási szempontból vett függő státuszuk-
ból. Itt tehát olyan függőségről van szó, amely önmagát reprodukálja újra 
meg újra: a nők alárendeltek, mert alárendeltek… Ugyanez a korlátozás 
érvényes az önrendelkező törvényi gyakorlatra a rabszolgák esetében is, 
amely esetben nem zsidó származású férfi  rabszolgákra kell gondolnunk, 
akik ahhoz, hogy zsidó háztartásban szolgálhassanak, átestek egyfajta 
áttérési folyamaton, tehát körülmetélték és alámerítették őket.  Rájuk is 
igaz, hogy fel vannak mentve az olyan pozitív vallási törvények gyakorlása 

egy orvos kétség esetén lehet „száz orvos”, de nem lehet „száz orvosnő”). A hagyományos 
beszédszabály azt követeli, hogy ha egy csoport vegyesen áll nőkből és férfi akból, akkor a 
férfi akat meg kell nevezni, a nőket pedig legfeljebb meg lehet nevezni (a „száz orvos” helyett 
lehetne azt mondani, hogy „  orvosnő és egy orvos”, de nem, vagy csak tudatos szabály-
sértés formájában „száz orvosnő”). A „hímnemű személy” nyelvi jel igényt tart az explicit 
említésre és méltatásra. Úgy tűnik, ennek a nyelvi szabálynak a szerkezete jelenik meg a 
tMeg , -ben, ti. hogy egy személy egyidejűleg hímnemű/férfi  és nőnemű/nő. Mihelyt, mint 
az androgün esetében, a férfi ség bizonyítható, a személynek ilyetén meg kell kapnia az őt 
megillető helyet. Vö. P  , – . o.; vö. S  , . kk.
 17 Vö. Móz , k; bJab a.b. A nők és a rabszolgák egyenlővé tételéről lásd még bHag a.
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alól, amelyek adott időponthoz vannak kötve, mint például az adott nap-
szakhoz kötött Smá Jiszráel recitálása (Misna Ber 3,3): „A nők, a (nem zsidó) 
rabszolgák és a kiskorúak fel vannak mentve a smá mondása és a tfi lin 
felkötése alól; de kötelező számukra az ima, a mezuza és az asztali áldás.”

Ebben a misnában ugyanazt a felsorolást találjuk, mint a Toszeftában: a 
nők, a (nem zsidó) rabszolgák és a kiskorúak azok, akik mások tekintélye 
alatt állnak. A felnőtté válással, illetve azzal, hogy már ezt megelőzően 
is lehetőségük van bizonyos törvények gyakorlására, a kiskorúak gyor-
san felvételt nyernek a (vallásilag) felelősek csoportjába. A kiskorúakkal 
összehasonlíthatóak a zsidó rabszolgák, akik szintén egyfajta átmeneti 
állapotban vannak; hiszen a hagyomány értelmében szolgálatuk hetedik 
évében, illetve a jubileum évében szabadon kell őket bocsátani. Maradnak 
tehát a nők és a nem zsidó rabszolgák.

Az egyenlővé tétel által kiemelve?

Ezen a ponton kerül ismét előtérbe Rabbi Jehosuá ben Lévi – egy feltehetően 
a 3. század első feléből származó palesztinai amóra – gondolata. Úgy tűnik, 
amellett érvel, hogy a megila olvasása esetén (valamint a hanukai fények 
meggyújtása és a széderesti négy serleg bor esetén) másik elvet alkalmaz-
zanak, mint ami a nőket az időhöz kötött pozitív törvények alól felmenti. 
Ez a kivételes szabályozás, amelyet ehelyett javasol, és amelyet a „mert 
ők (af hen) is részei voltak ama csodának” mondattal fejez ki, ugyanakkor 
magyarázatra szorul. A hagyomány két nagyon eltérő irányban magyarázza 
ezt: néhány kommentátor az életveszély következtében létrejött „egyenlővé 
tételt” emeli ki, mások azt próbálják bizonyítani, hogy itt csak a megila 
hallgatásának a kötelezettségéről lehet szó a nők esetében.

Rasi (1040–1105) hangsúlyozza, hogy a teljes közösség erőszakos meg-
semmisítésének fenyegetése esetén nem merül fel a kérdés, hogy valaki 
nő-e vagy férfi . „Mert a nők elpusztítását is elrendelte Hámán, megölni 
és kiirtani fi ataltól idősig, kisgyermekeket és nőket.” (Eszter 3,13; Rasi a 
bMeg 4a-hoz)

A férfi akat és a nőket azonos mértékben érintette mind az üldöztetés, 
mind a megmentés. Ezért Rasi a maximális interpretációt képviseli: sze-
rinte Rabbi Jehosuá ben Lévi úgy gondolta, hogy kifejezetten vonatkozik 
a nőkre a megila olvasásának kötelessége, akkor is, ha ez időhöz kötött 
törvény. Hasonlóképp kötelesek a hanukai fények meggyújtására, valamint 
a széderesti négy serleg bor elfogyasztására, mert – javaslat a magyarázat 
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magyarázatára – az üldöztetés és megmentés viszonylatában a történe-
lemnek ezt a szakaszát lehetetlen lenne csak a férfi ak történelmeként fel-
fogni. A férfi ak történelme ezeken a pontokon – purim, pészah és hanuka 
esetén – gondot okoz önmagának saját koncepciójával, miszerint a nők 
jelentéktelenek, és nem tudja megkerülni, hogy a nőket aktív és szuverén 
személyekként észlelje és ismerje el.

Hasonló irányt mutat az a magyarázat, amelyet a toszafi sták Rasbamnak 
(Rabbi Smuel ben Meir, Rasi unokája, 1080–1158) tulajdonítanak:

„Mert ők is részei voltak ama csodának – magyarázta Smuel ben Meir 
rabbink, hogy a csoda lényege náluk (szó szerint: az ő oldalukon) volt. 
Purimkor Eszternél, hanukakor Juditnál, pészah alkalmával pedig ama 
generáció minden igaz asszonyának érdeme volt a megváltás. A problé-
ma az, hogy a »mert ők is (se’af hen)« megfogalmazás azt fejezi ki, hogy 
ők (csak) mellékesek voltak, és a magyarázata után azt kellett volna 
mondania, hogy »mert ők (se’hen)«. Ezért úgy tűnik nekem, hogy őket is 
fenyegette a pusztítás és megölés veszélye, mind pészah idején, mert ők 
(is) a fáraó fennhatósága alá tartoztak Egyiptomban, mind hanuka idején, 
ahol őket is nagyon (erősen) érintette az ítélet.” (Toszafot a bMeg 4a-hoz)

Ez a magyarázat a Rasinál említetten túl arra is utal, hogy azok, akik a 
hagyomány szerint Izrael kollektív megmentését elősegítették, mindig nők 
voltak: Eszter a Hámán általi fenyegetéskor, Judit a makkabeusok harcának 
idején és az igaz izraelita asszonyok az egyiptomi szolgaság idején. Ebben az 
értelemben – mondja Smuel ben Meir – a nők döntő résztvevői voltak annak 
a csodának, amellyel Izrael megmenekült a pusztulás elől, és amelyet ők 
tettek lehetővé viselkedésükkel. Ez a passzív nemi szerepükből való kilépés 
szolgálhatna alapul a nők számára ahhoz, hogy az ünnepek alkalmával ezt 
szimbolikus formában évről évre megismételjék.

A Misna, a Gemara és kommentárjaik tehát tartalmaznak egy, a hagyo-
mányos nemi szerepek meghaladásának kérdéséről folyó vitát. Természe-
tesen megfi gyelhető, hogy a hagyomány ezt a potenciált – valamint a Misna 
megfogalmazását („mindenki képes a megila olvasására”), továbbá Rabbi 
Jehosuá ben Lévi véleményét („a nők is kötelesek a megila olvasására, mert 
ők is részei voltak ama csodának”) – olyan felettébb robbanásveszélyes 
gyújtóanyagnak tekinti, amelyet szükséges hatástalanítani. A legfontosabb 
eszköz ebben a hatástalanítási folyamatban a megnevezett Toszefta („Nők, 
rabszolgák és kiskorúak a [megila olvasása alól] fel vannak szabadítva, és 
nem mentesítik a gyülekezetet kötelessége alól”), amelynek a tekintélye 
de facto igénybe vehető a Misnáéval szemben.
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A Palesztinai Talmudban is megtalálható Rabbi Jehosuá ben Lévi felsza-
badító kiindulási tétele – habár enyhébb formában. Ott így hangzik: „Bar 
Kappara mondta: A nők és a kiskorúak előtt kell olvasni, mert ők is életve-
szélyben voltak. Rabbi Jehosuá ben Lévi így tett, összegyűjtötte a gyermekeit 
és a háza népét, és előttük olvasott.” (jMeg 73b [2,4])

Itt is a függő helyzetben lévők védelmezőjeként jelenik meg Jehosuá ben 
Lévi, viszont csak annyiban, hogy egyáltalán megteremti számukra az Esz-
ter-történethez való hozzáférés lehetőségét. A hagyomány külön utal arra, 
hogy „gyermekeit és a háza népét” annyiban tekintette komolyan vehető 
személynek, amennyiben hozzáférhetővé tette számukra is a hagyományt, 
mondván, ez az ő hagyományuk is. Ezzel, úgy tűnik, eleget is tett az egyenlővé 
tételnek. Lehetséges, hogy a Palesztinai Talmud hagyományozói nem ismerték 
a később rögzített babiloni hagyomány aktív megfogalmazását; mindenesetre 
feltűnő, hogy Jehosuá ben Lévi itt is a nők barátjaként jelenik meg.

A Babiloni Talmudban is megfi gyelhető az enyhítés és a harmonizálódás 
folyamata. Egészen explicit módon jelenik meg a nők általi helyettesítő 
megilaolvasás lehetősége a Babiloni Talmud Arachin (’becslések’) traktá-
tusában. Itt kifejezetten úgy jelennek meg a nők, mint akik alkalmasak és 
kötelesek erre a micvára.

„Mindenki köteles a megila olvasására; mindenki képes a megila olva-
sására. 
Hogyan (értsük ezt)?
Hogy a nőket hozzátegyük, Jehosuá ben Lévi rabbinak megfelelően, 
ahogy Rabbi Jehosuá ben Lévi mondta: a nők kötelesek a megila olvasá-
sára, mert ők is része voltak ama csodának.” (bArach 2b–3a)

Mintegy ennek megerősítéseként a toszafi sták (Toszafot Arachin 3a) nyo-
matékosan hangsúlyozták, hogy ez az áthagyományozás egyértelmű, és 
kifejezetten abból a célból lett megfogalmazva, hogy biztosítsa a nők általi 
helyettesítő olvasást: „Hogy a nőket hozzátegyük, akik kötelesek a megi-
la olvasására, és akik az olvasásra, valamint arra is alkalmasak, hogy a 
férfi akat felmentsék kötelességük alól.”

A toszafi sták fenti szakaszának folytatása azonban azonnal visszavonja 
a nők és a férfi ak egyenlővé tételét. Halachikus tekintélyként a 9. századi 
babilóniai írásmagyarázó, Bahag (Baal halachot gedolot) törvénykódexét 
idézi. Megpróbálja a Toszefta merev hagyományát Rabbi Jehosuá ben Lévi 
egyenlőségpárti tételeivel összeegyeztetni – a következő eredménnyel:
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„De Bahag nem úgy döntött, és (a döntése) melletti bizonyítékul a To-
szeftából idéz egy részt, amely a következő:
Mindenki köteles a megila olvasására stb.
A nem nélküli és az androgün – kötelesek rá, de nem mentik fel a gyüleke-
ze tet a kötelessége alól. Egy androgün felmenti a hozzá hasonlóakat a 
kö telességük alól, de azokat nem, akik nem hasonlatosak hozzá. Egy nem 
nél küli sem a hozzá hasonlókat, sem a hozzá nem hasonlókat nem menti fel.
Aki félig rabszolga és félig szabad  ember, az sem a hozzá hasonlókat 
nem menti fel, sem azokat, akik nem hasonlítanak hozzá.
Nők, rabszolgák és kiskorúak fel vannak mentve a megila olvasása alól.
Idáig a Toszefta szövege, és Bahag kódexe hozzátette: hanem kötelesek 
a hallgatásra, mert mindannyiuk élete abban a veszélyben forgott, hogy 
elpusztítják, megölik vagy kiirtják őket.
Döntés: Rabbi Jehosuá összegyűjtötte a háza népét, és felolvasott előttük.
Rabbi Jona, Rabbi Menachem apja (mondta): az volt a szándéka, hogy a 
házának a női tagjai előtt olvasson, mert mindannyian életveszélyben 
voltak, és mindannyian kötelesek a meghallgatásra; idáig a Halachot 
gedolot szövege.
Ezért (úgy) kell magyarázni, hogy a nők csak a nőket mentik fel a köte-
lességük alól, a férfi akat viszont nem. (Ezért van érvényben az, hogy:) 
Mindenki köteles a megila olvasására stb., hogy a nőket hozzátegyük, 
akik más nőket felmentenek az olvasási kötelességük alól. Mondjuk azt 
is, hogy a kiskorút is hozzátegyük, Rabbi Jehudának megfelelően, aki 
engedélyezi kiskorúak esetén.” (Toszafot Arachin 3a)

A Baal halachot gedolot idézi a Toszefta Meg 2,7-t, de részletesebb szö-
vegváltozatból indul ki. Az androgünön és a nem nélkülin kívül a félig 
rabszolga esetét is említi. Rá az érvényes, hogy a megilaolvasást illetően 
csak önmagáért vállalhat felelősséget, másokért nem. Ez újra érintené 
azt a kérdést, hogy mi volna a megila nyilvános és érvényes olvasásának 
feltétele. Nem egyszerűen a biológiai hímnem, hanem az a hatalom, amely-
lyel valaki rendelkezhet önmaga fölött, amely lehetővé teszi a törvények 
érvényes gyakorlását a nyilvánosság előtt. Tehát a rabszolga lét, a függőség 
az, ami a megilaolvasást kizárja, és amit a nők esetében magától értetődő 
adottságnak vesznek.

 18 Olyan rabszolga, akinek először két ura volt, majd az egyik elbocsátotta őt.
 19 Ez a passzus csak a HS London és a Toszefta első nyomtatott kiadásában található meg.
 20 Itt kellene – különösen a . megjegyzésben burkoltan megjelenő hímnemű dominancia 
nyelvtani koncepciójának folytatásaként – azt a kérdést feltenni, hogy miért nem érvényes egy 
félig rabszolgára ugyanaz, mint ami egy androgünre, tehát hogy a szabad részei miért nem 
dominálnak, hogy legalább a hozzá hasonlóakért felelősséget vállalhasson. A fenti nyelvtani 
szemlélet által megihletett magyarázatkísérlet: az androgünnél abból lehet kiindulni, hogy 
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Bahag kódexe tehát nehéz feladat előtt állt: egyrészt Rabbi Jehosuá ben 
Lévi előírásait kellett fi gyelembe vennie, amelyek kifejezetten a nők aktív és 
érvényes megilaolvasási kötelességét hangsúlyozták és indokolták, másrészt 
a Toszefta előírását, amely a nőket épp e micva teljesítése alól menti fel. 
A problémára azt a megoldást találta, hogy úgy értelmezte Jehosuá ben Lévit, 
hogy a nők kötelesek a megilaolvasás meghallgatására. Ezzel sikerült neki 
a nőket egyszerre bevonni és kizárni. A toszafi sták még egy lépéssel tovább 
mennek. Szerintük amikor azt mondja a Misna, hogy „mindenki alkalmas a 
megila olvasására”, és a Gemara hozzáteszi, hogy ennek a „mindenki” kife-
jezésnek kifejezetten a nők bevonása lenne a funkciója, viszont a Toszefta 
azt mondja, hogy „[a] nők […] fel vannak mentve a megila olvasása alól”, 
akkor ezt úgy értelmezik, hogy a nők más nők helyetteseiként olvashatnak, 
de férfi ak helyett nem. A nőket tehát kiemelik a „nők, rabszolgák és kiskorú-
ak” felsorolásból – és az androgünökkel kerülnek egy szintre, akik csak azok 
helyett olvashatnak, akik olyanok, mint ők. Más toszafi sták arra mutatnak 
rá, hogy lehetetlen, hogy egy nő egy androgünnel szemben előnyt élvezzen:

„A nők kötelesek a megila olvasására (bMeg 4a) – ezzel azt mondja, hogy 
a nők más nőket felmentenek a kötelességük alól, hiszen nem azt mondja, 
hogy »a megila hallgatására kötelezettek«. Így az Arachin traktátusban 
is azt mondja, hogy: »Mindenki alkalmas a megila olvasására«, és arra 
a végkövetkeztetésre jut, hogy: »mindenki alkalmas; hogy kit tegyünk 
hozzá?«, és azt tanítja: »hogy a nőket hozzátegyük«. Ez problematikus: a 
Toszeftában egyértelműen azt tanítja, hogy egy nem nélküli sem a hozzá 
hasonlóakat, sem a hozzá nem hasonlóakat nem mentesíti (a kötelességük 
alól), és hogy egy androgün azokat, akik hasonlóak hozzá, mentesíti (a 
kötelességük alól), de azokat nem menti fel, akik nem hasonlóak hozzá, és 
magától értetődő, hogy egy nő nem részesítendő előnyben egy androgünnel 
szemben! Így a »nagy Halachot« (halachot gedolot) rögzítették, hogy egy 
nő a saját nemét felmenti (a kötelesség alól), a férfi akat viszont nem (menti 
fel a kötelességük alól). És azt kell mondani: ha az jutna eszedbe, hogy nem 
lenne alkalmas a felolvasásuk arra sem, hogy a nőket (a felelősségük alól) 
felmentse, akkor halljad, hogy ők kötelesek erre. Mert mindenki köteles 
a hallgatásra, rabszolgák, nők és kiskorúak.” (Toszafot abMeg 4a-hoz)

társas értelemben csak a férfi  részeit használja, tehát politikailag és ökonómiailag önálló sze-
mélyként aktív. Abból lehet kiindulni, hogy a női részei úgyszólván pihennek, tehát hogy nem 
házas vagy más módon nem veszik igénybe – szexuálisan vagy társadalmilag – nőként. Ez nem 
igaz azonos mértékben a „félig rabszolgára”, akinek a függő részeit mindenképp igénybe veszik, 
aminek következtében a nőinek tekintett részek „normális” nem említése itt nem működik.
 21 A későbbi, valamint mai ortodoxia véleményével itt nem foglalkozunk részletesebben. 
Vö. ehhez pl. K  , ., – . o.; vö. B  , . kk. 
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Ez a vita ideiglenes lezárását jelenti. A nők hallgatási kötelezettségének 
gyakorlati megvalósulása Maimonidész Misné Torájában megfogalmazott 
nézetén is felülkerekedik, akinek a szöveg tanúsága szerint természetes 
volt, hogy a nők felolvasnak:

„A megila olvasása a maga idején – (ez egy) pozitív törvénye a tudósoknak, 
és ismeretes, hogy ez a próféta rendelete. Mindenki köteles az olvasá-
sára: férfi ak és nők, prozeliták és szabadon bocsátott rabszolgák, és a 
kiskorúakat is tanítják az olvasására. Még a szolgálatban lévő papok is 
otthagyják a szolgálatukat és jönnek, hogy a megila olvasását meghall-
gassák. A Tóra tanulmányozását is megszakítják, hogy a megilát hallgas-
sák; még inkább a Tóra többi törvényét, amelyeket mind elhalasztanak a 
megilaolvasás kedvéért. És nem tudsz semmi olyan ügyet említeni, amit 
a megilaolvasás el nem halasztana – kivéve a kötelező halottat, mert neki 
nincsen (hozzátartozója), aki eltemetné. Aki ilyet talál, először eltemeti 
őt, majd utána olvas.” (Misné Torá, Hilchot Megilla, 1; 1.2)

Analógia: Tóraolvasás

A nők általi megilaolvasás rabbinikus vitája a nők általi nyilvános tóra-
olvasás kérdéséhez hasonlóan épül fel. Ezzel kapcsolatosan is – szintén a 
megila traktátusban – megtalálható a kijelentés: „A bölcsek azt tanították 
nekünk: mindenki beszámítható a hétbe (akiket sábátkor a Tórához hívnak), 
még egy kiskorú és egy nő is.” (bMeg 23,b)

Ez a gondolat a Tóra kinyilatkoztatását Izraelnek – a kollektív elpusztítás 
fenyegetéséhez és az attól való megmeneküléshez hasonlóan – egalitárius 
helyzetként kezeli. Ezért itt a „mindenkit” következetesen úgy értelmezi, 
hogy „még” a nők is bennefoglaltathatnak azok körében, akik beletartoznak 
ebbe a kategóriába.

Közvetlenül e kijelentést követően található egy megjegyzés, amely ismét 
kizárja a nőket: „Azt felelték nekik: egy nő ne olvassa fel a Tórát a gyüle-
kezet becsülete érdekében.”

Ezt az elképzelést az „összegyűlt gyülekezet becsületéről” többféleképpen 
értelmezték: egyrészt úgy, hogy a felolvasó nő az összegyűlt férfi ak számára 
szexuális értelemben vonzó lehet, másrészt úgy, hogy egy művelt nő adott 
esetben szégyenbe hozhatná a műveletlen férfi akat. A nők tekintetében itt 
is ugyanazzal a bánásmóddal találkozunk, mint a megilaolvasás esetén: el-
vileg igen, de… Figyelemre méltó, hogy a hagyomány nyilvánvalóan (ha vo-
nakodva is) tudatában van olyan helyzeteknek, amelyek esetén lényegtelen 
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a férfi ak és a nők közötti különbségtétel. Ahogy az üldöztetés és a fenyegető 
kiirtás esetén ez volt a helyzet, ugyanúgy a Tóra kinyilatkoztatása esetében 
is. Isten a férfi  és női embernek nyilatkoztatta ki önmagát, anélkül, hogy 
a különbözőség különbséget jelentene. Ezt nagyon jól érzik a rabbinikus 
bölcsek; másrészt a gyakorlati és mindennapi együttélésről alkotott egész 
felfogásuk alapja a férfi ak és nők közötti hierarchikus viszony. Csodálkozva 
állapítjuk meg, hogy a hagyománynak még egy ilyen egalitárius előírását 
is habozás nélkül ebben a hierarchikus mindennapiságban értelmezik. 
Nagyon is jól érzik az egalitárius társadalom, illetve egy egalitárius zsidó 
közösség kihívását, ahogy az Isten általi megszólítottságból „tulajdon-
képpen” adódna, de úgy kell tenniük, mintha épp ezt a kényes pontot nem 
érzékelnék. A megszólítottsággal és az üldöztetéssel egybefonódó egyenlővé 
tétel üzenetével szemben nagyon tudatosan azt a döntést hozzák, hogy a 
férfi ak elsőbbségéhez ragaszkodnak minden körülmény között.

Másodrendűség a hétköznapokban

Vajon mit gondolt Rabbi Jehosuá ben Lévi valójában? Nem indulhatunk ki 
abból, hogy egy rabbinikus tudós a 3. századi Palesztinában komolyan kép-
viselhette volna azt, hogy egy nő az összegyűlt – mint mindig, férfi akból 
és nőkből álló – gyülekezet előtt felolvassa a megilát. Julian Pitt-Rivers 
antropológus már a hetvenes években kifejtette, hogy a mediterrán kul-
túrákban a nőket úgy tekintették, mint a férfi ak becsületének „raktára-
it, megőrzőhelyeit” (repositories), ami a mai napig megfi gyelhető. Ezért 
kellett (és kell) őket megvédeni a más férfi akkal és más háztartásokkal 
való érintkezéstől, azaz a férfi ak becsületét kell megvédeni e kapcsolatok 
elől.  Ennyiben azt feltételezhetjük, hogy Jehosuá ben Lévi leginkább az-
által érezte volna, hogy a Jeruzsálemi Talmud értelmezését megértik, ha 
a (férfi )emberek gondot fordítanának arra, hogy a tőlük függő nők és más 
emberek számára lehetővé tegyék a megila hallgatását.

Amennyiben összefüggő, intertextuális folyamatnak tekintjük, úgy a 
hagyomány azt mutatja be, hogy miképp szelídítette meg és tette veszély-
telenné Jehosuá ben Lévi egyedülálló és provokáló kijelentését.

Ugyanakkor azt is megkockáztatja ezzel, hogy ezt a felvillanó gondo-
latot („valójában”, ha következetesen végiggondoljuk, a nőknek ugyanúgy 
kellene…) egyáltalán megnevezze – és ezzel ennek a robbanásveszélyes 

 22 Vö. P -R  , . o. Vö. S –S  , . k. 
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anyagnak vagy mondatnak a helyét áttételesen dokumentálja. Ám a minden-
napi valóság egészen más. Ezért dönt úgy a hagyomány, hogy megerősítse 
a férfi  és nő közötti mindennapi hierarchiát, bár tudatában van annak, 
hogy épp az Eszter-történetben az üldöztetés és megmentés pillanatában 
a hierarchiákat viszonylagossá lehet tenni.

Fordította: Frankó Dóra
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Nők a Zsolt 18 || 2Sám 22 há erében

V É P (1983)

Evangélikus teológus. 2010-be n szerze  BA-diplomát az ELTE BTK esztétika-val-
lástudomány szakirányán, 2011-ben MA-diplomát az Evangélikus Hi udományi 
Egyetem biblikus teológia szakirányán. 2011–2015 közö  az EHE Doktori Iskolájának 
hallgatója. 2010 óta a CEU–ELTE Középkortudományi Könyvtárának könyvtárosa.
Kutatási területei: zsoltárok; Ószövetség és irodalomtudomány; identitás- és gen-
derkérdések; zsidó–keresztény párbeszéd.

Van-e helyük a nőknek a Zsoltárok könyvének teológiájában? Erre a kérdésre 
kereste a választ a dél-afrikai teológusnő, Helen Efthimiadis-Keith. 1999-
ben, amikor tanulmánya első fele megjelent, a helyzet nem volt túlságosan 
biztató, hiszen a témában akkor még elenyésző mennyiségű szakirodalom 
állt rendelkezésre.  Ennek megfelelően tanulmánya alapozó jellegű. Vé-
gigvezet bennünket a Zsoltárok könyvén – női szemszögből. Minden egyes 
helyet szemügyre vesz, ahol a női nem bármilyen formában megjelenik. Ami 
a mi vizsgálódásunk szempontjából most érdekes: nem kerüli el fi gyelmét 
a nők sokszor kiáltó hiánya sem. Ezt írja: „A nők jelenlétét a zsoltárokban 
olykor éppen hiányuk teszi leginkább kézzelfoghatóvá. Ez különösen így 
van akkor, amikor férfi  vezetők vagy győztesek a női megfelelőik nélkül 
kerülnek említésre – szemben azzal, amiről az Ószövetség más helyei ta-
núskodnak.”  Efthimiadis konkrétan három ilyen zsoltárt említ, amelyek-
ből hiányoznak azok a fontos női szereplők, akik a zsoltár szövege által 
megidézett ószövetségi történetek aktív és jelentős aktorai.  Efthimiadis 
a nők hiányából szövegtörténeti következtetést von le: „Ugyanis ezeknek a 

 1 E -K  .
 2 Uo. . o. A szerző ford.
 3 Ilyen a Siserát szóba hozó, de Debóra és Jáél megemlítéséről megfeledkező Zsolt , , a 
csak a férfi  vezetők szerepét kiemelő, a nők létéről hallgató Zsolt , valamint az utóbbihoz 
hasonlóan eljáró, csak Mózesről és Áronról szóló, Mirjámot diszkréten kihagyó Zsolt , .

Gender.indd   249Gender.indd   249 2016.05.23.   9:56:062016.05.23.   9:56:06



250

V É P

fontos nőknek a kihagyása a Zsoltárok könyvéből – szemben az ószövetségi 
elbeszélő irodalommal és bizonyos prófétai szövegekkel – túlságosan szem-
beszökő ahhoz, hogy véletlen legyen. Nem nagyon van más esélyünk, mint 
hogy ezt a jelenséget annak tulajdonítsuk, hogy a Biblia kései szerkesztői 
szándékosan elhomályosították a nők (nevét és ezáltal) szerepét.”  Akár 
egyetértünk ezzel, akár nem, a szerző olyan jelenségre hívja fel a fi gyelmet, 
amely rendkívül fontos, ha nőként kívánjuk az Ószövetség – sokszor fájóan 
androcentrikus – szövegét olvasni és értelmezni. Nem szabad eltekinteni 
ennek következményeitől sem, amelyekre szintén felhívja a fi gyelmünket: 
„Ennek a képzetnek a hiánya több mint negatív; hatásosan rombolja a nők 
tekintélyét és vezetői képességét a (nyilvános) vallási szférában, megfosztva 
a társadalmat azoktól az eszközöktől, amelyeket a nők mint személyek saját 
jogukon képesek hozzátenni a társadalom működéséhez.”  

Ezt a hiányt tudomásul vehetjük, de szembe is nézhetünk vele. A zsoltá-
rok szövegét megváltoztatni nem tudjuk, sem az értelmezés eddigi törté-
netét. A szövegeket a belőlük kimaradt női szereplők nélküli állapotukban 
tudjuk csak faggatni. Arra azonban talán mégis van lehetőség, hogy – új 
irányból olvasva a zsoltárokat – egyes kifejezések kiemelése, kihangosítása 
által ezek a „nőmentes” zsoltárok olyan szövegekkel lépjenek párbeszédbe, 
amelyekben jelentős szerepet játszanak nők is, és így ott is megszólal-
hassanak, ahol valójában jelen sincsenek, mert nem lehetnek jelen. Erre 
teszek most kísérletet a Sámuel második könyvében narratív kontextus-
ban – méghozzá Dávid élettörténetének kontextusában – is szereplő 18. 
zsoltár segítségével (Zsolt 18 || 2Sám 22). Ebben a narratív összefüggésben 
különösen, de a hagyományosan dávidi szerzőségűnek tekintett Zsoltárok 
könyvének összefüggésében is zsoltárunk, függetlenül eredeti rendelte-
tésétől, a Dávid-élettörténet keretébe (is) ágyazódik. Tanulmányomban 
ebből kiindulva a Dávid-életrajzban megjelenő központi nőalakoknak a 
zsoltárbeli hiánya felől faggatom a szöveget. A csend retorikájára irányuló 
megközelítés jegyében a zsoltár elhallgatásalakzatait veszem szemügyre.

Mindenekelőtt szeretném világossá tenni, hogy mit érthetünk „szerző” 
alatt. Amikor 1969-ben elhangzik Michel Foucault Mi a szerző? című előa-
dása,  már két év eltelt azóta, hogy Roland Barthes meghirdette „a szer-
ző halálát”.  A szerzőkép, amellyel mindketten leszámolnak, az a – kora 

 4 E -K  , . o. A szerző ford.
 5 Uo. . o. A szerző ford.
 6 A módszerhez vö. Z  .
 7 F  .
 8 B  .
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újkorban megkonstruált – jogi személy, aki biztosítékul szolgál a hiteles 
„irodalmi” diskurzushoz. Ezzel a szerzőfogalommal száll szembe Foucault, 
amikor azt mondja: „…nem a szerző a jelentések kimeríthetetlen forrása, 
a szerző nem előzi meg a műveket, melyeket ezekkel a jelentésekkel meg-
tölt. Olyan funkcionális princípium, mely […] segít határt vonni, kizárni, 
különválasztani, röviden: olyan princípium, amely megbéklyózza a fi kció 
szabad áramlását […].”  Jed Wyrick 2004-ben A szerzőség mennybemene-
tele címen egész monográfi át szentelt a kérdésnek, hogy hogyan alakul a 
szerzőség fogalma és funkciója a korai zsidóságtól és görög irodalomtól 
egészen a keresztény kánon kialakulásáig.  A zárófejezetben ezt írja a 
kereszténységről: „A keresztény tudósok a görög attribúcióanalízist egye-
sítették a szövegek legitimitását kutató zsidó megközelítési móddal, amely 
azt tartotta, hogy az írnok prófétai elrendelése, illetve a hagyományozás 
körülményeinek ellenőrizhető jellege igazolja a szöveg legitimitását.”  És 
ezzel olyan folyamatot indítottak el, amely a 20. századig rányomta bélyegét 
a szerzőről alkotott képre. Ám az is világos, hogy a zsidó szerzőfogalom 
még nem így festett. Fő szempontja az autoritás biztosítása volt: „…a Má-
sodik Templom korai időszakára keltezett zsoltárcímfeliratok kiindulási 
alapul és bizonyítékul is szolgálnak, mivel olyan korai érdeklődést fednek 
fel, amely a Biblia szerkesztőit és írnokait arra késztette, hogy ismeretlen 
szerzők által létrehozott szövegekhez neveket csatoljanak.”  Ugyanakkor 
a Második Szentély redaktorai a szerzői név hozzárendelésével a kanoni-
záción és szentírási rangra emelésen kívül mást is létrehoztak: egy olyan 
intertextuális hálót, amelyben ezek az autoritásokhoz rendelt szövegek 
egymással kezdtek párbeszédbe lépni. Itt a bibliai intertextualitásnak 
egy olyan hálózatáról van szó, amelyik éppen az autoritások, a nekik tu-
lajdonított szövegek, valamint a hozzájuk rendelt életrajzok között lép 
működésbe. Az azonos szerzőkhöz rendelt szövegeket ugyanis a befogadó 
hajlamos összekapcsolni egymással. Ebből kifolyólag „Dávid” mint szerzői 
név tanulmányomban az intertextualitás jeleként funkcionál.

A Zsolt 18 || 2Sám 22 szövegének értelmezése során több szempontból is 
megkerülhetetlen szerepet játszik a szerzőség problémája, ráadásul eredeti 
kérdésünket is segít megválaszolni, hogy ti. van-e lehetőség arra, hogy egy 
valóban férfi centrikus és mindennemű női kérdést eleve kizáró zsoltárszö-
veget „női szemmel” olvassunk. A zsoltár két szempontból is érdekes ezen 

 9 F  , . o.
 10 W  .
 11 Uo. . o. Ford. Götz Andrea.
 12 Uo. – . o.
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a téren: egyrészt mert feliratában Dávidot jelöli meg szerzőként, másrészt 
pedig mert a 2Sámuelben megtalálható variánsa ráadásul a hozzá rendelt 
szerző (Dávid) életrajzának egyik narratívájában is elhelyezi a költeményt. 
A szöveg a felirat állítása szerint Dávid zsoltára, mégpedig nem is akár-
milyen. Hiszen ha a felirat kontextusában olvassuk, királyi legitimációs 
himnuszról van szó. A műfaj meghatározását  és természetesen már a 
feliratot is heves viták övezik, ám a viták jelentős részében úgy tűnik, 
hogy egyrészt folyamatosan a saját történetiségében vizsgálják a szöveget, 
másrészt meglehetősen rögzítettnek tekintik a jelentését. Szeretném leszö-
gezni, hogy amikor szövegről beszélek, természetesen tudatában vagyok, 
hogy szerzők és redaktorok akár évszázadokon átívelő munkájának ered-
ményét olvasom, ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy annak alkotói 
nem egy egyszeri jelentéssel rendelkező szöveget teremtettek, amelynek 
értelmezésében fő célunk az eredeti szerzői, illetve redaktori intenció 
rekonstruálása – mint ahogy az sem cél, hogy bebizonyítsuk, az alkotók 
refl ektáltan tudatában lettek volna az összes, a szöveg értelmezése során 
megnyíló lehetséges perspektívának. Amikor az Endtextet vizsgálom, ezt 
úgy teszem, hogy az előttünk álló szöveg egészét elemzésem tárgyának 
tekintem, és annak minden részét – előre meghatározott jelentések és 
funkciók nélkül – szervesen hozzátartozónak.

Az elmúlt évek zsoltárkutatásában jelentős szerephez jutott a Zsoltárok 
könyvének mint egybeszerkesztett és ebben a formájában véglegesített 
könyvnek értelmezése és vizsgálata. Egy az új irányzatok bemutatásának 

 13 C –F   királyi hálaadó zsoltárnak nevezi a költeményt, amit D  
 kérdés – és hivatkozás – nélkül vesz át. K   az egységes műfaji meghatározás 

pártján áll, és királyi hálaénekként tekint a szövegre: „Danklied des Königs nach siegreichem 
Kampf”. Hossfeld úgy látja (H –Z  ), hogy ez a zsoltár élesebbé teszi az 
amúgy is létező vitát a zsoltárok műfajáról: ugyanis lehet egy személy hálaénekének tekin-
teni, vagy himnikus részekkel megtűzdelt királyi győzelmi dalnak, vagy akár „a fogság utáni 
zsinagógai közösség késői, komplex és nem kevésbé egybetartozó messiási hálaénekének, 
beépített bölcsességi refl exiókkal”. Hossfeld leginkább ez utóbbi mellett teszi le voksát, bár 
a zsoltár „címe” az ő kommentárjában így hangzik: „Gebet des Verfolgten, gerechten und 
siegreichen Königs David”. G   az alapos formakritikai vizsgálódás után 
szintén arra a következtetésre jut, hogy nem egy két – külön műfajt megtestesítő – részből 
álló költeményként kell tekintenünk a zsoltárra. Véleménye szerint: „Its refl ective air and 
communal liturgical orientation, the infl uences of wisdom and universalistic hope, and its 
linguistic peculiarities all make Psalm  a song of early Jewish congregations, although 
older traditions also have clearly been worked into the text (e.g., theophany in vv. – ; 
reminiscences of monarchy in vv. – ).” Ennek következtében azt javasolja, hogy tekintsük 
a zsoltárt a zsidó közösség „messiási hálaadó énekének”.
 14 Nem így pl. legfrissebben Alison Ruth Gray, aki a . zsoltár részletes elemzésének elején 
ezt írja a feliratról: „The psalm title will be treated here as an independent »frame«, rather 
than as an integral part of the psalm.” (G  , . o.)
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igényével született tanulmánykötetben látott napvilágot Rolf Rendtorff  
tanulmánya 2005-ben, amely a Dávidhoz rendelt zsoltárok kérdését járja 
körül.  Ő is és a zsoltárfeliratok és a midrások exegézisének viszonyát 
tárgyaló korábbi tanulmányában Bevard Childs  is hangsúlyozza, hogy 
nem elég, hogy a Héber Biblia a 150 zsoltárból 73-at rendel Dávid királyhoz, 
ráadásul ezek a feliratok segítségével egészen egyértelműen összekapcsol-
hatóak a Sámuel könyveiben található életrajzi narratíva eseményeivel. 
„Az utalások világossá teszik, hogy a zsoltárokat az adott formájukban 
a héber Szentírás szélesebb keretében kell olvasni. Innen adódik, hogy a 
zsoltárok címfeliratait egyfajta Biblián belüli exegézis eszközeiként fogjuk 
fel. Betekintést nyújtanak abba, hogy – többek közt – hogyan tekintettek a 
bibliai szövegek későbbi olvasói és írói Dávid személyiségére.”

Az általunk tárgyalt zsoltár jelentőségét a későbbi Dávid-kép kialakítása 
szempontjából az is kiemeli, hogy a Biblián belüli hálózatba a felirat segít-
ségével már amúgy is beágyazott költemény a Zsoltárok könyvén túl Sámuel 
második könyvének végére is bekerült, Dávid életének és uralkodásának 
történetét lezárandó. A kettős hagyományozásnak ez a ténye sok kérdést 
felvet, és sok lehetőséget is magában rejt.  Amennyiben úgy döntünk – és a 
szöveg kettős beágyazottsága és a felirat szerzői referenciája lehetővé teszi 
ezt a döntést –, hogy Dávid élettörténete kontextusában olvassuk a zsoltárt 
(akár a Zsoltárok könyvén belül, akár a Sámuel-narratívában), akkor, és 
csak akkor merülhet fel annak a lehetősége, hogy a zsoltár bizonyos szavai, 
kifejezései (szerzői, illetve redakciói intenciótól függetlenül, tehát kizáró-
lagosan befogadói szinten)  mintegy kiemelkednek, és ezáltal akár egyes, 
az életrajzban jelentős szerepet játszó nők távollétének jeleként kezdenek 
funkcionálni. Így tehát az egybeolvasás során egyes nyelvi elemek – igék, 
szófordulatok, alakzatok – mintegy „felhangosodnak”, előlépnek a többi 
közül. Mivel ezúttal a nők irányából, egyfajta „női szemmel”  közelítünk 

 15 R  .
 16 C  .
 17 R  , . o. A szerző ford.
 18 Ehhez lásd V  .
 19 Érdemes megfi gyelni, hogy amennyiben Sámuel könyvei felől nézzük a kérdést, a két könyv-
ben szinte nincs olyan fejezet, amelyben valamilyen módon ne bukkanna fel egy nő. Már csak 
ezért is érdekes, hogy az ún. appendixben, amelyben az általunk vizsgált zsoltár is található 
( Sám – ), szinte nyomtalanul eltűnnek a női szereplők. Ehhez a kérdéshez lásd a részletes 
táblázatot: K  , – . o., amelyben a nőkhöz kapcsolódó motívumok előfordulását vizs-
gálja a Sámuel-könyvekben, és amely táblázat „appendix-oszlopa” gyakorlatilag üresen marad.
 20 És itt a „női szem” alatt nem feltétlenül azt kell érteni, hogy az olvasó nő (bár ebben az 
esetben történetesen ez is igaz), hanem hogy a nőalakokat szem előtt tartva, a nők szerepére 
kérdezve olvassuk együtt a két szöveget.

Gender.indd   253Gender.indd   253 2016.05.23.   9:56:062016.05.23.   9:56:06



254

V É P

a költeményhez, felfogásom szerint bizonyos pontokon a jelen nem lévő 
nők mégis megjelenhetnek, mégpedig paradox módon éppen azáltal, hogy 
ezek a nyelvi jelenségek éppen a hiányukra hívják fel a fi gyelmünket. Az 
alábbiakban ennek járok utána.

1. Dávid és az érzelmek

Nem is kell azonban különösebb „női szem” ahhoz, hogy feltűnjön, Dávid 
történetében rengeteg nővel találkozik az olvasó. Sámuel könyvei tanúsága 
szerint a királyi élettörténet szinte minden pontján ott állnak a nők, rá-
adásul sokszor nagyon erős asszonyok és lányok. Mikál, Abígajil, Betsabé, 
Abiság, hogy csak a legismertebbeket nevezzem meg. Ám rajtuk kívül is 
számtalan helyen szerepelnek női karakterek a Dávid-narratívában. Azon-
ban akármilyen tüzetesen is vizsgáljuk a szöveget, sehol nem bukkanunk 
nyomára annak, hogy Dávid érzelmileg hogyan viszonyul asszonyaihoz. 
Ahogy – többek közt – Thomas Naumann kimutatta tanulmányában, sze-
relemről a király részéről szó sincs. A rendelkezésünkre álló szövegek 
tanúsága szerint a politikai érdekek vagy a testi vágy annál nagyobb moti-
vációs erőt jelentenek Dávid számára.  Naumann szerint nem véletlen, hogy 
Dávid és az áhav (’szeretni’) ige csak úgy kapcsolódik össze, hogy Dávid az 
ige tárgya, sosem az alanya. Saul udvarába érkezve szereti őt Saul, Mikál, 
Jonátán, és ahogy a történet továbbgördül, mindig ő lesz a szeretett, a ki-
választott, az, akit körülvesz a pozitív érzelmek áradata, de arról hallgat 
a szöveg, hogy ő maga szeretett-e bárkit is. Vagy mégsem egészen. Jonátán 
siratóéneke az egyik sarkalatos pont, ahol Dávid érzelmeibe mélyebb bepil-
lantást nyerünk: „Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán, oly kedves voltál 
nekem! Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél.” (2Sám 1,26)  Ám 
a szeretet szava, az áhav itt is csak Jonátán szeretetéről szól, illetve a nők 
szeretetéről. Dávidról ugyan megtudjuk, hogy rangsorol a kettő közt, de 
még ezen az érzelmileg túlfűtött helyen is csak annyira futja tőle: ná‘ametá 
lí kedves voltál nekem’.

 21 Vö. N  .
 22 Ahol külön nem jelzem, ott minden esetben a Magyar Bibliatársulat revideált új fordítását 
használom.
 23 Jelen tanulmány keretei közt eltekintenék annak a vizsgálatától, hogy ez mennyiben 
tartalmaz erotikus konnotációkat. Az Énekek éneke felől olvasva például egyértelműen igen. 
Valóban, az Énekek énekében szintén megjelenő n‘m (ná‘am) gyök a maga helyén (Énekek 
, ) nem a szerelemről mint érzelemről beszél. Ezt a kérdést fejti ki többek közt S –

S  . A kérdésnek természetesen kiterjedt szakirodalma van. A fenti cikken kívül 
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És ez az a Dávid, akinek az általunk vizsgált szöveg egyik verziója (konk-
rétan a Zsoltárok könyvében található variáns) királyi dicsősége teljében 
adja a szájába a következőket: „szeretlek, URam, erősségem” (Zsolt 18,2). 
Igaz, hogy itt sem az áhav, hanem a ráham szerepel, ám egyértelműen mély 
érzelmi töltetű ige, amelynek Dávid végre aktív alanya. Érdekes módon 
ez a részlet a 2Sám 22 szövegében nem hagyományozódott.  Amennyiben 
tehát csak a Sámuel-narratívákat vesszük alapul, Dávidot láthatnánk egy, 
az isteni és emberi kiválasztás fényében és szeretetben fürdő, ám hideg 
és érzelmekre kevéssé képes alaknak. Az Isten iránt érzett szeretetnek a 
párhuzamos helyen megjelenő verbalizálása azonban annyiban árnyalja a 
képet, hogy a királyról azt állítja: Isten iránti elkötelezettsége felülmúlt 
minden érzelmet, amely az emberekhez kapcsolta. Amit tehát egyetlen asz-
szony sem „érdemelt ki”, bárhogy is szerette Dávidot, és ebből a szeretetből 
fakadóan bármit is tett érte, valamiféle szeretet érzése csak JHVH-t illeti 
meg viszonzásképpen. Nem mellékes az a tény sem, hogy éppen ez a zsoltár 
kezdődik egy ilyen – különleges – felütéssel, hiszen a költemény során a 
beleértett szerző (akit a királlyal azonosít a szöveg) felsorolja mindazt, amit 
az uralkodó JHVH-tól kapott, és ez bizony nem kevés: konkrétan minden.  
És erre erősít rá a zárás, mintegy keretbe foglalva a költeményt: „Ezért 
magasztallak, URam, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek…” (50. vers)

egy könyvet emelnék ki, amely részletesen tárgyalja a problémát: N  , különösen 
is – . o. Ezt írja az . oldalon: „The relationship of David and Jonathan can be taken as 
an example of ancient oriental homosociability, which permits even intimate feelings to be 
expressed. In this sense it can be compared to the love of Achilles and Patroclus (in Homer’s 
Iliad) or the love of Gilgameš and Enkidu.”
 24 A probléma a kommentárirodalomban is felmerül. Sám -ben nem szerepel az em-
lített félvers. Ezen felül a rhm gyök ebben a formában hapax, tehát egyedül itt szerepel az 
Ószövetségben. Mindebből a történeti paradigmában arra a következtetésre jutnak, hogy 
eredetileg nem része a költeménynek.
 25 Ezen a ponton csak megjegyezném, mert bővebb kifejtésre jelen tanulmány keretei közt 
nem nyílik lehetőség, hogy egyértelműek a kapcsolódási pontok a Deuteronomiummal, és 
így nem kerülhető meg az abban található királytörvény ( Móz , – ) sem. Ám a zsoltá-
runkban a szeretet kifejezésére használt rhm mint a királytól (vagy bárki földi halandótól) 
elvárt érzelem sem magában a királytörvényben nem található meg (ez a hely – sok más 
deuteronomiumi hellyel egyetemben – JHVH félelmére [jr’] szólítja fel a királyt), sem máshol 
a Deuteronomiumban. A másik jelentős érzelem, amelyet JHVH a népétől – és így beleértve 
annak későbbi első emberétől – elvár, pont az, amire Dávidnak a legkevésbé van képessége, 
a szeretet mint ’hv. (Utóbbi két gyök és a Deuteronomium viszonyához lásd M  , 

– . o.) Viszont a Deuteronomiumban kétszer is szerepel a rhm ige ( Móz , ; , ), és 
mindkétszer JHVH-nak az emberekhez történő viszonyulását hivatott kifejezni. (Megjegy-
zem, hogy a Sámuel-könyvekben egyáltalán nem található meg, a Zsoltárok könyvében pedig 
szintén JHVH „kegyelmét” jelzi.)
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2. Énekek – énekesek

Még mindig a zsoltár első versénél maradva egy másik apró részlet is fel-
tűnhet. Ugyan számtalan zsoltárban szerepel az ének (sir) szó a költeményre 
vonatkoztatva, ám Dávid és Saul és az ellenségtől való megmenekülés kon-
tex tusában más árnyalatot is nyerhet a szó, hiszen felidézi azt a pillanatot, 
amikor Dávid először kerül refl ektorfénybe. Mindkét ilyen pillanatot, hiszen 
két különböző, Dávid színrelépését bemutató történet is hagyományozódott 
egymás után Sámuel első könyvében. Az elsőben (1Sám 16,14–23) Dávid a 
zene segítségével győzi le a Saulban lakó gonosz lelket, amivel felvételt 
nyer a király legszűkebb környezetébe. A másodikban (1Sám 17,12–18,5) 
pedig Góliát legyőzése révén lesz bejáratos Saul családjába, Jónátán révén 
kétszeresen is, sőt utóbbinak teljes fegyverzetét megkapva (1Sám 18,4).

És ezen a ponton táncolnak elénk a háttérből az asszonyok, akiknek éne-
ke Dávidot az aktuális királynál is magasabbra helyezi, előrevetítve ezzel 
Dávid üldöztetését, de – a kiválasztottság tudatában – a megmenekülést 
is (1Sám 18,6–9). Egy ének, ráadásul asszonyi kar által énekelt ének lesz 
ezáltal a fordulópontja a történetnek. Itt kerül először fölénybe Dávid Sa-
ullal szemben, ami azonnal kiváltja Saul féltékenységét és az abból fakadó 
üldözést. Ezáltal szembesíti a narratíván belül elhelyezkedő szereplőket 
(elsősorban Sault), valamint a náluk több ismerettel rendelkező olvasót 
– aki már tudja, amit Dávid is tud, hogy JHVH már rég elvetette Sault, és 
Sámuelen keresztül felkente Dávidot 1Sám 16-ban – azzal, hogy elérkezett 
a pillanat, amikor az új kiválasztott megkezdi küldetése beteljesítését. Egy 
ének tehát az, ami Saul hosszú hanyatlásának történetét elindítja, és Zsolt 
18 || 2Sám22 nem más, mint egy ezzel párhuzamban álló másik ének, ahol 
Dávid megünnepli Saul, valamint minden más ellenségének bukását, és 
ezzel egy időben az általa elért teljes uralmat.

3. Mikál három felvonásban

3.1. Dávid megmenekülése – kitől/ki(k) által?

A zsoltár – csakúgy, mint Dávid élettörténete – folyamatosan a harc, a 
megmenekülés és a dicsőséges győzelem hármasságában zajlik. Ám míg 
a hozzá hasonló győzelmi hálaadó énekek kézzelfoghatóan részletesen, 
szinte fi lmszerűen írják le a megmentés eseményeit, addig ez a költemény 
megmarad a szinte absztrakt szinten, nem egy konkrét történelmi eseményt 
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megragadva, hanem mintegy Dávid király teljes „életművére” tekintettel 
általánosítva: hangsúlyos a megszabadítás mozzanata, amely a legkülön-
bözőbb szinonimák használatával kerül elő az 1–4.20.33.44.49. versekben. 

Ezzel szemben például Mózes győzelmi éneke, amely a 2Sám 22-höz 
hasonlóan szintén egy narratívába beágyazott költői szöveg, és melyet 
ráadásul egy női ének zár le (Mirjám éneke), nem a megmenekülést mint 
elvont fogalmat, hanem a megmenekülés folyamatát mint történeti tényt 
állítja elénk. Ez utóbbi rokona az általunk tárgyalt zsoltárral rendkívül sok 
párhuzamot mutató deuteronomiumi Mózes-ének is (5Móz 32), amelyben 
szintén nem Mózes mint egyén megszabadításán, hanem JHVH és népe 
viszonyán van a hangsúly, és amelyben Mózes – Dávid önmagát előtérbe 
helyező elbeszélő énje helyett – úgy képviseli az isteni üzenetet, hogy 
„önmagát teljes mértékben háttérbe szorítja JHVH Izraelhez fűződő vi-
szonyának kedvéért, és a 20–42. versekben túlnyomórészt magát JHVH-t 
juttatja szóhoz”.

A szembetűnő különbségek ellenére is van egy közös jellemzője a többi 
hálaadó költeménynek és az általunk vizsgált zsoltárnak, ti. hogy Dávid is 
egyedül JHVH-nak tulajdonítja a megmenekülést. Azonban talán az sem 
véletlen, hogy itt nem találkozunk történelmi részletekkel, hiszen nem 
egyszer asszonyokon múlott az élete, megmenekülése, harcainak dicsősé-
ges kimenetele, uralma is. Tekintsünk végig ezen a palettán! Még mindig a 
zsoltár első versénél maradva érdekes megfi gyelést tehetünk. Így hangzik: 
„Dávidé, az ÚR szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az 
Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette 
őt az ÚR.” (Zsolt 18,1) „Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az ÚR-
nak, amikor az ÚR kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből.” 
(2Sám 22,1) Figyelemre méltó hasonlóságot mutat ez azzal a mondattal, 
amely 2Sám 3,18-ban Abner szájából hangzik el, Izrael véneit meggyőzendő, 
hogy tegyék meg királyukká Dávidot, ami egyben Izrael és Júda egyesítését 
is magával vonja: „Hiszen az ÚR mondta Dávidnak: Szolgámnak, Dávidnak 
a kezével szabadítom meg népemet, Izráelt a fi liszteusoknak és minden el-
lenségének kezéből.” Ami számunkra érdekes itt, hogy ezzel az érvvel – és 
ezáltal a királyság egyesítésének ötletével – Abner csak akkor állhat Izrael 
vénei elé, amikor Saul már halott, és Dávidhoz visszakerült az a felesége, 
aki által Saul házához kapcsolódik, és így politikailag is legitim igényt tá-
maszthat a trónra, amelyen még Saul fi a ül. Egyszóval amikor a királyság 

 26 A szerző ford. Móz  és Zsolt / Sám  viszonyához többek közt lásd M  , 
– . o. Itt: . o.
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kulcsát, Mikált meghozza Dávidnak Abner 2Sám 3,14–16-ban, csak akkor 
hárul el az utolsó politikai akadály Dávid elől.

Ám nem ez az első pillanat, amikor a megmenekülés és Mikál neve össze-
fonódni látszik. Mikál első „nagyjelenete” épp Dávid első megmenekülése 
is egyben. 1Sám 19,11–17 tanúsága szerint a már Dávid életére törő Saul 
karmai közül szabadítja ki első asszonya a leendő királyt. Mégpedig az 
álcázás, kicserélés történelemmel egyidős trükkjét használva. Megtudván, 
hogy apja meg akarja ölni Dávidot, az éj leple alatt kicsempészi a házból. Ám 
ez nem elég: Dávid takarója alá beteszi a teráfot, a házi bálványt mintegy 
helyettesként, ezzel a cserével lépéselőnybe juttatva Dávidot. Amikor Saul 
kérdőre vonja, az eddigi csalásokat az igazság újabb eltorzításával tetézi, azt 
állítván, Dávid kényszerítette erre. Tehát a későbbi királyság szempontjából 
elengedhetetlen Mikál tette, ám valójában több megkérdőjelezhető pontja 
is van: saját apjának – aki nem mellesleg a regnáló király – becsapása, a 
teráfok használata a csalás céljára. A jelenet során a szöveg a menekülésre 
végig – tehát a hét versből ötben – egyetlen gyököt használ: mlt. Ez jelenti a 
megmenekülést, kiosonást, biztonságba helyezést. Ha azonban mi is élünk 
Mikál módszerével, és egy kis „trükköt” alkalmazunk, azaz egy diszkrét 
cserével mintegy leképezzük a szavak szintjén a fenti történetet: egyetlen 
gyökmássalhangzó megváltoztatásával máris az uralkodói erő teljében 
pompázó Dávid öndicsőítésének kellős közepén találjuk magunkat, ugyanis 
a 2Sám 22 (|| Zsolt 18) már nem ismeri a mlt gyököt, annál inkább a plt-ot, 
amely szintén a megszabadulás szava, sőt etimológiailag meglehetősen kö-
zel állnak egymáshoz.  Ám ez a gyök érdekes módon a mlt-tal ellentétben 
szinte csak költői szövegekben jelenik meg: 18-szor szerepel a Zsoltárok 
könyvében, míg történeti könyvekben (az egy 2Sám 22,2.44-en kívül) máshol 
nem találkozunk vele. Esetünkben is megfi gyelhető ez a tendencia: a Zsolt 
18,49 a plt gyököt használja a szabadítás kifejezésére, míg a 2Sám 22,49 
a jc’-t. Amikor azonban a költemény a plt gyököt használja kétszer (illetve 
háromszor) is, ráadásul hangsúlyos helyeken, mindegyik alkalommal JHVH-
nak tulajdonítja a megmentést. A szöveg néma azt illetőleg, hogy JHVH ki 
által vitte ezt véghez. Ahogy Mikál hallgatott Dávid holléte felől, úgy fedi 
el a költemény is a megmenekítés – ebben az olvasatban lehetséges – első 
számú aktorát. És ezzel a kiosonás helyett a JHVH által végrehajtott és az ő 

 27 Érdekes, hogy mindeközben arról az apró bosszúságról megfeledkezik a király és a ha-
gyomány is, hogy Mikál második férje könnyek közt távozik a színről.
 28 Vö. pl. „ulP plt. pi. retten” In: J –W  , . o.: „Mit plt. pi./hi. ist mlt. pi./
hi. in der Bedeutung und in der Konstruktion so ähnlich, daß eine gemeinsame Behandlung 
bei der Verben gerechtfertigt is.”
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nagyobb dicsőségére történő megmenekülésről lesz szó, így Dávidnak nem 
kell szégyenkeznie, hanem megmenekülésére akár még büszke is lehet.

3.2. Tetszés és annak következményei

A 20. versben is megmentésről van szó: „Tágas térre vitt ki engem, meg-
mentett, mert gyönyörködik bennem” (kí háféc bí). Itt azonban nem a meg-
menekülés kapcsolja össze a zsoltárt az élettörténettel, hanem a háféc 
’gyönyörködni, örömét lelni valamiben/valakiben’. Természetesen itt is 
JHVH az alany. Ám talán az előzmények után már nem meglepő, ha számos 
olyan történetet idéz fel ez a szó, amelyben a fi kción belül nagyon is hús-
vér személyek lelték örömüket, tetszésüket Dávidban.

Egy hangsúlyos történetet emelnék ki, amely szintén Mikálhoz kapcsoló-
dik: Saul már fenyegetve érzi magát Dávidtól, amikor politikai szövetségre 
lép vele, ráadásul célja ezzel a szövetséggel éppenséggel Dávid eltüntetése. 
Mikál megszereti Dávidot, és Saul ezt használja ki. Nem titkolt szándéka, 
hogy megölesse Dávidot. „És megparancsolta Saul az udvari embereinek, 
hogy így beszéljenek bizalmasan Dáviddal: Nézd, a király kedvel téged [háféc 
beká hammelek], és az udvari emberei is mind szeretnek. Légy hát a király 
veje!” (1Sám 18,22) Három verssel később pedig: „Akkor ezt mondta Saul: 
Mondjátok meg Dávidnak, hogy nem kíván a király [’ên héfec lammelek] mát-
kapénzt, csak száz fi liszteus előbőrét. Így állj bosszút a király ellenségein! 
Saul ugyanis azt gondolta, hogy a fi liszteusok által öleti meg Dávidot.” (1Sám 
18,25) Jól kirajzolódik az ellentét: míg az élettörténetben a haféc szóhoz 
negatív konnotációk társulnak, azaz Saul gyilkos szándékai húzódnak meg 
a látszólagos tetszés mögött, tisztázatlan, ingoványos, sötét terepre csalva 
Dávidot, addig ugyanez a szó a zsoltárban – tehát JHVH kontextusában – 
mintegy „megtisztul” az emberi kicsinyességtől és aljasságtól. Tehát egye-
nesen az ellenkezőjébe fordul át: immár a megmenekülés és a jól átlátható, 
egyenes, tágas téren való mozgás lehetősége lesz a tetszés következménye.

3.3. Mikál szerepe véget ér

Mikál és Dávid kapcsolata már a kezdetek kezdetén is nehézségekbe ütközik, 
ám akkor még ott pislákol a remény szikrája, még minden jóra fordulhat, 
legalább Mikál részéről van érzelmi alap. Ám annál csúfosabb a végső 
jelenet köztük 2Sám 6,15–23-ban. Olyannyira elmérgesedik kapcsolatuk, 
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hogy amikor Dávid sikerei teljében a Frigyláda Jeruzsálembe vitetésével 
és az a körüli kultikus cselekedetekkel kívánja örök időkre megszilárdítani 
hatalmát, felesége nem bírja tovább, és kifakad a szerinte méltatlan visel-
kedésen, Dávid táncán: „Milyen dicső volt ma Izráel királya! Úgy mutogatta 
magát az udvari emberek szolgálóleányai előtt, ahogyan csak féleszű ember 
szokta magát mutogatni!” (2Sám 6,20) Dávid válasza kegyetlen és pontos: 
„Az ÚR színe előtt jártam szent táncot, aki engem választott apád helyett 
és egész háza népe helyett, és engem rendelt az ÚR népének, Izráelnek a 
fejedelmévé. Igen, az ÚR színe előtt! És ha még ennél is jobban megalázko-
dom, és még alávalóbb leszek is [wehájíjtí sáfál] a magam szemében, akkor 
is tisztelni fognak a szolgálóleányok, akiket te emlegetsz.” (2Sám 6,21–22) 
A következmény végzetes: Mikálnak nem születik gyereke halála napjáig, 
így Saul háza végképp eltűnésre ítéltetett.

Ha egy pillanatra túlnézünk a házastársi konfl iktuson – amely önmagá-
ban is megérne egy elemzést, hiszen az egyik oldalon szerelemből, a másik 
oldalról leginkább érdekből fakadó házasság végét látjuk, a kiindulási 
helyzet minden pszichológiai következményével együtt –, újra a nagypo-
litika terepén találjuk magunkat: Dávid (személye), mint annyi mást, a 
megalázást és a kevélységet is újraértelmezi. Az általunk elemzett költői 
szöveg egyes kutatók szerint éppen a narratívában kirajzolódó Dávid alak-
ját hivatott tisztázni a későbbi korok eszményi Dávid királyával szembeni 
elvárásainak nem megfelelő „félrelépések” alól.  Nem meglepő tehát, hogy 
a 28. vers szinte egyértelműen utal a fenti táncos jelenetre, illetve arra, 
ami ebből messzemenő morális tanulságként levonható: „Igen, te vagy, 
aki a megalázott népet megszabadítod / és a magasba törő szemeket lefele 
irányítod.” (Zsolt) || „És a megalázott népet megszabadítod / és szemeidet 
a fennhéjázókon tartod, akiket letörsz/megalázol [tasepíl].” (2Sám; a szerző 
ford.) A megalázásnak ugyanaz a szava fordul elő mind Mikál történetében, 

 29 Weitzman például egyenesen azt állítja, hogy egyfajta „scripturalizing revision”-nak 
köszönhető, hogy a költemény ( Sám  || Zsolt ) helyet kapott Sámuel második könyvének 
végén. Ezzel a betoldással kívánták volna a kanonizáció korában „helyrehozni” a Sámuel 
könyveiben kirajzolódó, nem mindig egyértelműen pozitív Dávid-képet: „What I am now 
suggesting is that earlier readers of the Bible who lived at a time when it had not yet de-
veloped into its fi nal canonical form behaved in a similar way, imposing upon the Bible the 
literary norms and categories of their world. The biblical text as we now have it bears the 
mark of their eff orts to rewrite the Bible in the image of their own literary presuppositions. 
Ultimately, that is why I believe that the songs in biblical narrative deserve the attention of 
anyone interested in the Bible’s form and compositional history, for they help us recognize 
within our own response to the text some of the forces which have given biblical narrative 
its present literary shape.” W  , . o.

Gender.indd   260Gender.indd   260 2016.05.23.   9:56:072016.05.23.   9:56:07



261

Cherchez la femme

mind a költeményben: sáfál.  Megjelenik tehát az a tételmondat, amely Jé-
zus szájából aztán a kereszténység egyik alapjává válik ebben a formában: 
„Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, 
felmagasztaltatik.” (Lk 14,11) Dávid tehát ezzel a mondattal (is) valóban 
megalapozta a saját házának politikai és vallástörténeti karrierjét. Ha úgy 
tetszik, erényt kovácsol még a legkínosabb helyzetből is, elérve közben saját 
– immár csak bosszantó – feleségének, ezzel pedig áttételesen legrégebbi 
politikai ellenfelének konkrét és átvitt értelemben vett megsemmisítését.

4. A „kezek tisztasága” kétszer

Rendkívül hangsúlyos a zsoltár közepén elhelyezkedő öt vers:

21a Megfi zetett nekem JHVH igaz voltom szerint (Zsolt),
/Megfi zetett nekem JHVH igazságos voltom szerint (2Sám),
21b kezeim tisztasága szerint kárpótolt.

22a Mert megőriztem JHVH utait,
22b és nem voltam gonosz istenem ellen.

23a Mert minden törvénye [misepát] előttem van,
23b és előírásait [huqqáh] nem dobtam el magamtól.

24a Teljes/tökéletes/feddhetetlen voltam nála (Zsolt) / előtte (2Sám),
24b és megóvtam magam a hibámtól.

25a Kárpótolt JHVH engem az én igaz voltom szerint,
25b kezeim tisztasága szerint, ami a szeme előtt van. (Zsolt)
/25a Kárpótolt JHVH engem az én igazságos voltom szerint,
25b tisztaságom szerint, ami a szeme előtt van. (2Sám)

Ilyennek kell lennie egy tökéletes királynak. Legalábbis ha a deuteronomi-
umi királytörvényt vesszük alapul – márpedig, tekintve, hogy az általunk 
vizsgált zsoltár a Sámuel második könyvében megtalálható verziójában az 

 30 Érdekes, bár szintén nem meglepő, hogy több héber Újszövetség is ugyanezzel a gyökkel 
fordítja az említett Lk , -ben a megalázottság szavát.
 31 Megjegyzem, hogy ebben az esetben a zsoltárallúzión keresztül meghallhatjuk egy, a saját 
érzelmei által csapdába csalt és a családi és politikai játszmák hálójában vergődő asszony 
utolsó segélykiáltását.
 32 A szerző ford.
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ún. deuteronomiumi történeti mű részét képezi, nem kerülhetjük ki az 5Móz 
17,14–20-szal való összevetést. Dávid a fent idézett szakaszban épp arról 
tesz bizonyságot, hogy ő a törvény ideális betöltője. Erre fi gyelt fel többek 
közt Jamie A. Grant is nagyívű monográfi ájában, amely a királytörvény 
és a Zsoltárok könyvének viszonyát vizsgálja: „Annak a királyi alaknak 
az eszméje, aki életét JHVH-nak szenteli az ő Igéjének tanulmányozása és 
alkalmazása révén, kétszer is kifejeződik a zsoltároknak ebben a második 
csoportjában. Először is a 18. zsoltár egyik központi strófájában a király 
az Isten színe előtt jelenti ki igazságosságát (21–25. versek), és e strófa 
khiasztikus szerkezetének középponti eleme, hogy a király deklarálja JHVH 
törvényének jelentőségét a saját életére nézve. Ezekben a versekben a zsol-
táros-király ismét világosan refl ektál a királytörvényre.”  

Alapvető feltétel a morális tisztaság, a törvények betartása és betarta-
tása. A 23. versben megjelenő huqqáh és misepát tehát egyenesen a Tóráig 
vezet vissza bennünket. Például a Deuteronomium 4. fejezete hosszan 
taglalja, hogy miben is állnak ezek a „törvények és rendelkezések” – ahogy 
magyarra szokás fordítani ezeket a szavakat –, de ebben az összetételben, 
illetve a micewáh és a tóráh kifejezésekkel variálva még számos helyen 
megjelenik.  Innen olvasva Dávid az a tiszta király, aki a Tóra parancsolatai 
szerint él, mintegy személyében betölti és beteljesíti azt, és ezt érvényesíti 
népén is, amely ezzel összhangban – a Deuteronomium szerint hangsú-
lyosan – JHVH népe. Látszólag minden tökéletes összhangban van, hiszen 
egyedül így képzelhető el a Júdát és Izraelt egyesítő király, akitől aztán a 
jövőben nem kisebb személy, mint maga a Messiás származik. Csakhogy 
a Sámuel-könyvek ennek az ideálképnek ellentmondani látszanak. Ezen a 
ponton kerül elénk két újabb nőalak Dávid életéből.

4.1. Abígajil (1Sám 25,1–42)

Dávid második fontos felesége, Abígajil Mikálhoz hasonlóan a megme-
nekülés eszköze: a morális értelemben vett megmenekülésé. Ő azonban 
már nem a naiv, szerelmes, de trükkös királylány, hanem a gondolkodó 
és gondoskodó nő szerepében jelenik meg előttünk. Ő talán a legérettebb, 
és a Dávid érdekeit ezen az érett módon szem előtt tartó feleség. Igaz, az 

 33 G  . A szerző ford.
 34 A micewáh, huqqáh, misepát, valamint a tóráh szavak a Deuteronomiumban számos helyen 
megjelennek az elhangzó és betartandó törvények megjelölésére. A teljesség igénye nélkül: 

, . ; , . ; , . ; , ; , ; , ; , .
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elbeszélés tanúsága szerint ő a saját részéről Dávidnak – még ha nem is 
közvetlenül – egy rossz házasság végét köszönheti. Ha egyet csavarunk 
a nézőponton, akkor pedig azt látjuk, hogy Dávid keze tisztaságát, tehát 
morális értelemben vett jó hírét megőrzendő ő saját maga vállalja fel a 
gyilkos szerepét, még ha nem is a szó szoros értelmében. Hiszen bár nem 
tettekkel, hanem a megfelelő pillanatban kimondott szavakkal, bizony aktív 
részt vállalt saját férje, Nábál halálában.  Az asszony saját bevallása szerint 
először csak azzal a szándékkal érkezik Dávid és az ő emberei közé, hogy 
megóvja Dávidot a felesleges vérontástól. Elhozza nekik azt, amire férje 
nem volt hajlandó: a védelmi díjat rengeteg ennivaló formájában.

Az elbeszélés ezen a ponton, Abígajil hosszú monológjában (24–31. versek) 
világossá teszi, hogy itt már nem Dávid élete forog veszélyben. Egyértelmű-
en egy kiválasztott, leendő király áll velünk szemben a narratíva e pontján. 
És mint ilyen menekül meg a későbbi kellemetlenségektől. „Ha majd az ÚR 
véghezviszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izráel fejedel-
mévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, 
uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és te magad álltál bosszút, 
uram!” – mondja az asszony a 30–31. versekben. Ezt neveznénk ma önélet-
rajzi felelősségnek. Érdekes, hogy mindezt – a zsoltárral ellentétben – nem 
menny dörgés-villámlás-földrengés kíséretében viszi véghez JHVH, hanem egy 
asszony közbenjárásával. Egyben azonban teljes az egyetértés: a találkozásról 
szóló elbeszélés szinte minden egyes versben biztosítja az olvasót, hogy a 
háttérben végig JHVH munkálkodik, ő a mozgatója az összes pozitív törté-
nésnek. Ugyanez érvényes a zsoltárra is, ahol a 29–46. versig megtudhatjuk, 
hogy milyen határtalan lehetőségek várnak arra az emberre – esetünkben 
az uralkodóra –, akit JHVH vezet. A zsoltár 35–36. verseiben ezt olvashatjuk:

35 Ő tanítja kezemet a harcra [melamméd jádaj lammilehámáh], karjaim 
ércíjat feszítenek.
36 Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, jobbod támogat engem, sokszor 
lehajoltál hozzám. (Zsolt) || Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, és 
sokszor meghallgattál engem. (2Sám)

Ezzel cseng össze 1Sám 25,28, amikor Abígajil azt mondja: „…mert a te 
házadat, uram, bizonyosan maradandóvá teszi az ÚR, hiszen az ÚR harcait 

 35 Lásd Sám , – : „Amikor Abígajil visszaérkezett Nábálhoz, olyan lakoma volt a 
há zában, akár egy király lakomája. Nábál jó hangulatban volt, de annyira részeg, hogy az 
asszony egyáltalán nem mondott el neki semmit egészen reggelig. Reggel azután, amikor 
Ná bál kijózanodott, a felesége elmondta neki ezeket a dolgokat. Erre elhalt a szíve, és szinte 
kővé dermedt. Mintegy tíz nap múlva aztán megverte az ÚR Nábált, és meghalt.”
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[milehămót JHVH] harcolod, uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz.” 
Ráadásul a zsoltár 36. versével párhuzamosan a Sámuel-narratívában is van 
valaki, aki leereszkedik, és ezáltal teszi naggyá Dávidot: „Amikor Abígajil 
megpillantotta Dávidot, sietve leszállt a szamárról, arcra esett Dávid előtt, 
és a földre borult. Lábai elé borult, és ezt mondta: Uram, én vagyok a bűnös! 
Hadd szóljon mégis hozzád szolgálóleányod, és hallgasd meg szolgálóleányod 
szavát!” (1Sám 25,23–24)

4.2. Betsabé

Ha ennek fényében egy újabb pillantást vetünk a 21–25. versre, még szem-
betűnőbb lesz az ellentmondás a zsoltár üzenete és a Sámuel-narratíva 
között. Gondolok itt egészen konkrétan a Betsabé-epizódra, azon belül is 
a megismerkedés és a feleséggé válás körülményeire.  Zsoltárunk 2Sám 
22-ben is szerepel, éppen 10 fejezettel a 2Sám 11–12-ben leírt események 
után, így a Betsabé-történettel való összeolvasás a narratív szentírási 
kompozícióban a közelség révén különösen adódik.

Betsabé különleges helyet foglal el az asszonyok közt. Mi alapján lehet ezt 
állítani? Mi az a többlet, ami általa kerül Dávid történetébe? A morális csalás. 
Igaz, hogy már Mikál is trükközött az apjával, igaz, hogy Abigajíl sem volt talán 
teljesen ártatlan Nábál halálában. De ez Dávid dicsőségét nem árnyékolta be, 
sőt! Ezek a nők a narratíva szerint feláldozták magukat, saját tisztességüket 
azért, hogy Dávid morálisan tiszta maradhasson. Ám Betsabé esetében semmi 
ilyesmi nem történik. 2Sám 11-ből megismerhetjük a találkozás és „bűnbeesés” 
történetét, amelyben – bármilyen előjellel is tekintsünk a szerepére – Betsabé 
egy pillanatig sem próbálja megvédeni Dávid erkölcsét. Érdekes, hogy a ko-
rábbi történetek során Dávid még csak királyjelölt volt, akit ennek ellenére a 
királynak kijáró tisztelettel és féltéssel öveztek az asszonyok. Ebben az esetben 
viszont már felkent király. És mégis ez az első eset, amikor arra kényszerül, 
hogy saját maga próbáljon kiutat találni az erkölcsi csapdából, amelybe bele-
esett. Maga a király tehát az, aki megoldásként kitalálja, hogy hazahívja az 
asszony férjét, és ezzel Úriás tudtán kívül „átruházza” rá a nem kívánt gyer-
meket. Viszont ennek megfelelően ez az ötlet és ezáltal Úriás is halálra van 
ítélve. A lehetetlennel küzdő király egyik hibát a másikra halmozza, amely 

 36 Ahhoz a problémakörhöz, hogy milyen mértékben volt ez Betsabé „felelőssége”, vö. 
N  , – . o.; valamint az egymással ellentétes álláspontokat képviselő Cheryl 
Exum (pl. E  ) és N  , valamint N  . Magyar nyelven a legfrissebb 
publikáció a témában jelen kötetben: M  .
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cselekménysor aztán – bár látszólag, az emberi világban – megoldáshoz vezet, 
mégsem marad észrevétlenül és büntetlenül (vö. 2Sám 11,1–12,25).

Azonban ahhoz, hogy jobban megértsük, mekkora ez a morális vétek, alapo-
sabb pillantást kell vetnünk a törvényekre, amelyeket Dávid megsért, valamint 
ezek és a zsoltár kapcsolópontjaira. Jelen tanulmány kereteit szétfeszítené, 
ha ezt a kapcsolatrendszert teljes mélységében fel kívánnám tárni, így most 
arra szorítkozom, hogy a Dekalógus parancsaival összevetve, a teljesség igé-
nye nélkül mintegy felvillantsam a morális mélységeket, amelyekbe Dávid 
önmagát taszítja. Ha pusztán azokra a tiltásokra szorítkozunk, amelyekkel 
Dávid látványosan és egyértelműen szembemegy, már akkor is legalább négy 
feltűnik: Ne ölj! (vö. 2Sám 11,14); Ne paráználkodj! (vö. 2Sám 11,4); Ne lopj! 
(vö. 2Sám 12,4.7–10); Ne kívánd felebarátod feleségét! (vö. 2Sám 11,2–3)

A teljes epizód egyik csúcspontján, amikor Nátán Dávid fejére olvassa 
a király bűnét, kilátásba helyezve Isten büntetését, ezt mondja Nátán: „Te 
vagy az az ember! Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Én kentelek fel Izráel 
királyává, és mentettelek meg Saul kezéből.” (2Sám 12,7) Ez utóbbi félmon-
dat szó szerint idézi a Zsolt 18,1-et. Ám újfent, már csak ezért is érdekes, 
hogy a zsoltár szövege erről az egész – amúgy Dávid élete és az üdvtörténet 
szempontjából is megkerülhetetlen eseménysorról – diszkréten hallgat. 
Az egyetlen, amit megtudunk a zsoltárból, hogy Dávid a mintakirály, aki 
minden törvényt megtart, és kényszeresen ügyel kezei tisztaságára.

Nem így a királyné. Betsabé nem azért kivételes, mert ő a kiválasztott, 
hogy a későbbi utódlásban az anyakirálynő legyen. Inkább fordítva. Kivé-
teles abban a tekintetben, hogy bár látszólag pusztán biológiai meghatáro-
zottsága – tehát hogy nőnek született, és a háztetőn fürdéssel ezt a tényt a 
(férfi )tekintetek számára értelmezésre bocsátotta  – alakítja a történetét 
(hogy ez hátrányokhoz vezet vagy jogtalan előnyszerzéshez, avagy mind-
kettőhöz, az nézőpont kérdése). Mégis ő az, aki aztán túllép ezen a meg-
határozottságon, és nem pusztán a neméből kifolyólag a férfi  (ez esetben 
Dávid király) számára „előírt” társadalmi-kulturális viselkedési mintázatot 
segít kiteljesíteni, azaz az elvárt mintáknak megfelelő vezető férfi t bizto-
sítani a mindenkori nép számára – meghajolva ezzel a nők számára előírt 
társadalmi elvárások előtt –, hanem, bár egy vérlázító skandalum révén, 
mégis megkerülhetetlen és eltüntethetetlen individuumként lép fel.

 37 Az Abígajil- és a Betsabé-epizód részletes összehasonlító elemzését (hasonló eredmé-
nyekkel, ám főként Abígajil pozitív szerepét hangsúlyozva) elvégezte Andreas K  ( , 

– . o.).
 38 A háztetőn fürdés mint erotikus töltettel rendelkező aktus kérdéséhez részletesen lásd 
uo. – . o.
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Tehát éppen azáltal válik az Ószövetség egyik legfontosabb, ki- és el-
felejthetetlen nőalakjává, hogy bár első olvasatban Dávid asszonyai közül 
ő kerül a legmegalázottabb és legkiszolgáltatottabb helyzetbe, mégis ő az 
egyedüli, aki valójában nem hódol be semmilyen társadalmi elvárásnak, 
főleg nem az asszonyi alárendeltség és a férfi  kiszolgálása elvárásának. 
Nem pusztán biológiai neme által meghatározott individuum az első pilla-
nattól az utolsóig, bármi legyen is az ár. És talán éppen ez az, ami paradox 
módon – törekvő, számtalan erénnyel rendelkező, de a férfi  (társadalmi) 
érdekeit magasabb rendűnek tartó, tehát hierarchikus családmodellen és 
férfi központú politikai berendezkedésen belül gondolkodó társaival ellen-
tétben – megadja neki azt a kétségkívül kétes dicsőséget, hogy a Királyné 
és az Anyakirálynő legyen. Ezt az epizódot a zsoltár nemcsak elhallgatja, 
de mintegy visszamenőleg is megsemmisíti.

5. Konklúzió

A fentiekben arra kívántam felhívni a fi gyelmet, hogy Dávid király életének 
a Sámuel-narratívában előttünk álló kontextusából olvasva nem lehetet-
len a zsoltárban olyan nők alakját megpillantani, akik valójában – szer-
zői/szerkesztői szándéktól függően vagy függetlenül – kimaradtak abból. 
Elemzésünk alapját az jelentette, hogy az előttünk álló költeményt olyan 
szövegnek tekintjük, amelyet már megelőzött a szövegekben létező nyelvi 
kultúra. Egy metanarratíva (Dávid élettörténete: a királlyá emelkedő legki-
sebb, szegény pásztorfi ú, aki nem kevesebb, mint korának legkiemelkedőbb 
alakja, minden törvény és múltbeli prófécia beteljesítője, és ráadásul eszka-
tologikus távlatokban a világ jövőbeli megváltójának ősatyja) ismeretében 
olvashatjuk tehát a zsoltárt, amelynek nyelvi elemei lehetővé teszik egy 
másodlagos narratíva kirajzolódását a költeményen belül, amely utóbbira 
előbbi nélkül nem volna lehetőség. Zsadányi Edit írja: „A kimondatlanság 
maga is utal a kimondhatatlanságra, a narratívákon kívül rekedt beszélő-
pozíció artikulációjának nehézségeire.”  „Az irodalmi elhallgatás csak 
nyelvben értelmezhető mint a nyelvhez tartozó hiánykategória, a kihagyás 
jelensége kizárólag a többi nyelvi jel jelenlétében, azokhoz viszonyítva 
jöhet létre.”  Ennek megfelelően a 18. zsoltárból is kimaradnak a nők. De 

 39 Z  , . o.
 40 Uo. . o.
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éppen ez a kimaradás, a jelen-nem-lét teszi őket a nyelvi jelek révén és a 
metanarratíva kontextusában jelenvalóvá.

A zsoltár feliratában ezt olvashatjuk: „Dávidé, aki mondta az Ú nak 
ennek az éneknek a szavait azon a napon, amelyen megszabadította őt 
az Ú  minden ellensége kezéből és Saul kezéből/Seol karmából.” (Ford. 
és kiemelés tőlem.) Dahood javaslata szerint a s’ól-t Seolnak olvashatjuk 
a hagyományos Saul helyett.  Ez számunkra két szempontból is érdekes. 
Egyrészt ezzel az eltérő olvasattal már a kezdet kezdetén mintegy felhív 
a zsoltár az eltérő kontextusok keresésére, hiszen míg az egyik olvasat 
a Dávid-életrajzban helyezi el a szöveget, egy másik, ugyanolyan legitim 
olvasat egy általános mitológiai képbe illeszti a Dávid-történetet.  A má-
sik érdekesség, ami hasonlóan fontos, hogy a s’ól – miközben megteremti 
a kettős kontextualizálás lehetőségét – egyben utal magára a csöndre, a 
némaságra, a kimondhatatlanság birodalmára is.  Így akár innen olvasva 
azokra a nőkre is, akik csöndre, némaságra és kimondatlanságra vannak 
ítélve a királyi himnusz keretein belül. Ám a többféle kontextus sugallta 
többféle értelmezés lehetősége a nők esetében is igaz, és éppen ezáltal 
léphetnek ki mégis az őket hálóként körülfonó csöndből.
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végze . 2014 októberétől a bécsi Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit (Koordináló Bizo ság a Keresztény-Zsidó Együ működésért) 
projektmunkatársa. 2015 szeptemberétől az EHE Doktori Iskolájának ösztöndíjas 
PhD-hallgatója.
Kutatási területei: zsoltárok és traumairodalom; identitás és gender kapcsolata; 
Ószövetség és pszichológiatudomány; zsidó–keresztény párbeszéd.

SI I (1957)

Egyetemi tanulmányait Budapesten és az Oxfordi Egyetem tagjaként működő Har-
ris-Manchester College-ban végezte, posztgraduális képzésen ve  részt a Chicagói 
Egyetemen, ahol folyama eológiával foglalkozo . 2001 és 2006 közö  egy oxfordi 
székhelyű világvallási szervezet vezető munkatársaként dolgozo , feladata a vallások 
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közö i párbeszéd előmozdítása volt. 2011-ben szerze  PhD-fokozatot, disszertációja 
témája: A keresztény-iszlám párbeszéd lehetőségei. 
Kutatási területei: vallásközi párbeszéd, elsősorban a monoteista vallások közö ; 
identitás- és genderkérdések.

 V É P (1983)

Evangélikus teológus. 2010-ben szerze  BA-diplomát az ELTE BTK esztétika-val-
lástudomány szakirányán, 2011-ben MA-diplomát az Evangélikus Hi udományi 
Egyetem biblikus teológia szakirányán. 2011–2015 közö  az EHE Doktori Iskolájának 
hallgatója. 2010 óta a CEU–ELTE Középkortudományi Könyvtárának könyvtárosa.
Kutatási területei: zsoltárok; Ószövetség és irodalomtudomány; identitás- és gen-
derkérdések; zsidó–keresztény párbeszéd.
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Ju a Hausmann: A nő méltósága a férfi  méltósága? 
Megfontolások 1Móz 12,10–20 és 20,1–19 alapján

1Móz 12,10–20

10 Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Abrám Egyiptom-
ba, hogy jövevényként ott tartózkodjék, mert súlyos volt az éhínség azon 
a földön.
11 Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak: 
Nézd, tudom, hogy szép asszony vagy.
12 Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd: Ez a felesége! És engem 
megölnek, téged pedig életben hagynak.
13 Mondd hát azt, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen általad, és ne 
öljenek meg miattad!
14 Így is történt. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, 
hogy nagyon szép az asszony.
15 A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az 
asszonyt a fáraó házába.
16 Abrámnak pedig jó sora lett a felesége által: lettek neki juhai, marhái és 
szamarai, szolgái és szolgálóleányai, szamárkancái és tevéi.
17 De nagy csapásokkal sújtotta az Ú  a fáraót és házát Abrám felesége, 
Száraj miatt.
18 Hívatta azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta: Mit tettél velem? Miért 
nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged?
19 Miért mondtad, hogy a húgod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán 
itt a feleséged, fogd, és menj!
20 Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és 
mindenét, amije csak volt.
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1Móz 20

1 Azután elindult onnan Ábrahám a Délvidék felé, letelepedett Kádés és Súr 
között, és jövevényként élt Gerárban.
2 Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abímelek, 
Gerár királya érte küldött, és elvitette Sárát.
3 Isten azonban eljött Abímelekhez éjjel álmában, és azt mondta neki: Meg 
fogsz halni az asszony miatt, akit elvitettél, mert férjes asszony!
4 Abímelek azonban még nem közeledett hozzá, ezért azt mondta: U am, 
az igaz népet is megölöd?
5 Hiszen ő mondta nekem, hogy a húga, az asszony meg azt mondta róla, 
hogy a bátyja! Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt.
6 Akkor ezt mondta neki álmában az Isten: Én is tudom, hogy tiszta szívvel 
tetted ezt. Ezért óvtalak magam is attól, hogy vétkezzél ellenem, ezért nem 
engedtem, hogy érintsd őt.
7 Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és 
imádkozik érted, hogy életben maradj! Ha azonban nem adod vissza, tudd 
meg, hogy meg kell halnod neked és mindenkinek, aki hozzád tartozik!
8 Fölkelt azért Abímelek reggel, hívatta valamennyi udvari emberét, és 
elbeszélte nekik mindezt. Az emberek nagyon megijedtek.
9 Ekkor hívatta Abímelek Ábrahámot, és ezt mondta neki: Mit tettél velünk? 
Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy vétekbe akartál belevinni engem és 
országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amilyeneket nem szabad meg-
tenni.
10 Majd ezt kérdezte Abímelek Ábrahámtól: Mire gondoltál, hogy ezt tetted?
11 Ábrahám ezt felelte: Azt gondoltam, hogy nincs istenfélelem ezen a helyen, 
és megölnek a feleségemért.
12 De ő valóban a húgom is, az apám leánya, csak nem az anyám leánya; 
így lett a feleségem.
13 Amikor vándorútra indított engem Isten apám házából, ezt kértem tőle: 
Azzal mutasd meg szeretetedet irántam, hogy bárhová megyünk, mindenütt 
azt mondod rólam, hogy a bátyád vagyok!
14 Akkor Abímelek juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálóleányokat 
hozatott, és Ábrahámnak adta, Sárát, a feleségét pedig visszaküldte hozzá,
15 és ezt mondta Abímelek: Itt van előtted az országom, lakj ott, ahol jónak 
látod!
16 Sárához pedig így szólt: Íme, ezer ezüstöt adtam a bátyádnak, ez felment 
téged mindazok előtt, akik veled vannak, mert így minden tekintetben 
igazolva vagy.
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17 Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Abímeleket, 
feleségét és szolgálóleányait, úgyhogy ismét szülhettek.
18 Mert az Ú  meddővé tett minden nőt Abímelek házában Sárának, Ábra-
hám feleségének az esete miatt.

1Móz 26,1–11

1 Egyszer éhínség támadt az országban, azon az első éhínségen kívül, amely 
Ábrahám idejében volt. Ekkor elment Izsák Abímelekhez, a fi liszteusok 
királyához Gerárba.
2 Mert megjelent neki az Ú , és ezt mondta: Ne menj Egyiptomba, hanem 
abban az országban lakj, amelyet én mondok neked!
3 Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és meg-
áldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és 
megtartom azt az esküt, amelyet apádnak, Ábrahámnak tettem.
4 És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csil-
lag. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódod által 
nyer áldást a föld minden népe,
5 mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta mindazt, amit el-
rendeltem: parancsolataimat, rendelkezéseimet és utasításaimat.
6 Izsák Gerárban telepedett le.
7 Amikor annak a helynek a lakosai a felesége felől kérdezősködtek, a hú-
gának mondta őt. Félt bevallani, hogy a felesége, hogy meg ne öljék annak 
a helynek a lakói Rebeka miatt, hiszen szép asszony volt.
8 Amikor már jó ideje ott lakott, történt, hogy Abímelek, a fi liszteusok 
királya kitekintett az ablakon, és meglátta Izsákot, amint a feleségével, 
Rebekával nevetgélt.
9 Ekkor hívatta Abímelek Izsákot, és ezt mondta: Mégiscsak a feleséged ő! 
Hogy mondhattad, hogy a húgod?! Izsák ezt felelte neki: Mert azt gondol-
tam, hogy meg fogok halni miatta.
10 Akkor így szólt Abímelek: Miért tetted ezt velünk? Könnyen megeshetett 
volna, hogy valaki a nép közül a feleségeddel hál, és akkor bűnbe kevertél 
volna bennünket.
11 Abímelek ezért megparancsolta az egész népnek: Aki ehhez az emberhez 
és feleségéhez nyúl, halállal lakoljon!

Gender.indd   275Gender.indd   275 2016.05.23.   9:56:082016.05.23.   9:56:08



276

F

Móricz Nikole : Udvari intrikák szöveghézagain túl: 
Betsabé királyné története

2Sám 11

1 Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szok-
tak vonulni, elküldte Dávid Jóábot szolgáival meg egész Izráellel együtt. 
Pusztították az ammóniakat, és körülzárták Rabbát. Dávid azonban Jeru-
zsálemben maradt.
2 Egyszer estefelé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota 
tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asz-
szony igen szép volt.
3 Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki: 
Betsabé ez, Elíám leánya, a hettita Úriás felesége.
4 Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony, aki 
éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából, bement hozzá, ő pedig vele 
hált. Azután hazament az asszony.
5 De az asszony teherbe esett. Megüzente hát Dávidnak: Teherbe estem!
6 Akkor Dávid ezt üzente Jóábnak: Küldd el hozzám a hettita Úriást! Jóáb 
el is küldte Úriást Dávidhoz.
7 Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Jóáb, 
jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború.
8 Azután ezt mondta Dávid Úriásnak: Menj haza, és mosd meg a lábadat! 
Úriás elhagyta a királyi palotát, és vitték utána a király ajándékát.
9 De Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le ura többi szolgájával 
együtt, és nem ment haza.
10 Amikor jelentették Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, ezt kérdezte 
Dávid Úriástól: Hiszen hosszú útról érkeztél! Miért nem mentél hát haza?
11 Úriás így felelt Dávidnak: A láda meg Izráel és Júda sátrakban laknak; 
az én uram, Jóáb és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. 
Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam, és a feleségemmel 
háljak? Az életemre, a lelkemre mondom, hogy nem teszem ezt!
12 Akkor ezt mondta Dávid Úriásnak: Maradj itt még ma, és holnap elbo-
csátlak! Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és másnap is.
13 Azután hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta őt. De este 
urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza.
14 Reggel azután levelet írt Dávid Jóábnak, melyet Úriással küldött el.
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15 Ezt írta a levélben: Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol a leghevesebb a 
küzdelem, azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és halálát lelje!
16 Így történt a város ostrománál, hogy Jóáb Úriást arra a helyre állította, 
amelyről tudta, hogy ott kemény harcosok állnak.
17 Amikor kitörtek a városbeli férfi ak, és megütköztek Jóábbal, néhányan 
elestek a hadinépből Dávid szolgái közül. Meghalt a hettita Úriás is.
18 Jelentést küldött azért Jóáb Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról.
19 Ezt parancsolta a küldöncnek: Ha elbeszéled az ütközet egész lefolyását 
a királynak,
20 és ha a király haragra lobban, és ezt mondja neked: Miért mentetek harc 
közben olyan közel a városhoz? Hát nem tudtátok, hogy a várfalról lőni 
fognak rátok?
21 Ki ütötte agyon Abímeleket, Jerubbeset fi át? Egy asszony dobott rá a vár-
falról egy malomkövet, és ezért halt meg Tébécben! Miért mentetek olyan 
közel a várfalhoz? Akkor így válaszolj: Szolgád, a hettita Úriás is meghalt.
22 A küldönc tehát elment, és amikor megérkezett, jelentette Dávidnak 
mindazt, amit rábízott Jóáb.
23 A küldönc ezt mondta Dávidnak: Először erősebbek voltak nálunk azok 
az emberek, ránk törtek a mezőn, de mi visszaszorítottuk őket a kapu 
bejáratáig.
24 A várfalról azonban lövöldözni kezdtek szolgáidra az íjászok, és meghal-
tak néhányan a király szolgái közül. Szolgád, a hettita Úriás is meghalt.
25 Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek: Mondd meg Jóábnak: Ne te-
kintsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt pusztítja el. 
Harcolj még erősebben a város ellen, és rombold le! Így biztasd őt!
26 Amikor meghallotta Úriás felesége, hogy meghalt a férje, Úriás, elsiratta 
az urát.
27 A gyász letelte után érte küldött Dávid, palotájába vitette; az pedig a fele-
sége lett, és fi út szült neki. De az Ú nak nem tetszett, amit Dávid elkövetett.

2Sám 12

1 Az Ú  elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki: 
Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény.
2 A gazdagnak igen sok juha és marhája volt.
3 A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. 
Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, po-
harából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna.
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4 Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai 
és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért 
elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá 
érkezett.
5 Dávid nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Ná-
tánnak: Az élő Ú ra mondom, hogy halál fi a az az ember, aki ezt elkövette!
6 A bárányért négyszer annyit kell fi zetnie, mivel ezt tette, és mivel kö-
nyörtelen volt.
7 Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az 
Ú , Izráel Istene: Én kentelek föl Izráel királyává, és én mentettelek meg 
Saul kezéből.
8 Neked adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked 
adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent 
adtam volna neked.
9 Miért vetetted meg az Ú  szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! 
A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd; 
őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével!
10 Ezért nem távozik el soha a fegyver a házadtól, mivel megvetettél engem, 
és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen.
11 Ezt mondja az Ú : A tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet 
szemed láttára elveszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a felesé-
geiddel hálni.
12 Te ugyan titokban cselekedtél, én azonban egész Izráel előtt, napvilágnál 
cselekszem meg ezt!
13 Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Ú  ellen! Nátán így 
felelt Dávidnak: Az Ú  is elengedte vétkedet, nem halsz meg.
14 Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Ú  ellenségeinek a gyalázko-
dásra, meg kell halnia a fi adnak, aki született neked.
15 Ezután hazament Nátán. Az Ú  pedig súlyos betegséggel verte meg a 
gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak.
16 Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért; böjtöt tartott Dávid, és amikor 
hazament, a földön fekve töltötte az éjszakát.
17 Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem 
engedte, és nem is evett velük semmit.
18 A hetedik napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték 
megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták: Hi-
szen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott 
a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek?! Még 
valami bajt csinál!
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19 Dávid azonban látta, hogy szolgái maguk között sugdolóznak, és rájött 
Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit: Meghalt a 
gyermek? Meghalt – felelték.
20 Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, 
majd bement az Ú  házába, és leborult. Azután hazament, és kérte, hogy 
tegyenek eléje ételt, és evett.
21 Akkor ezt kérdezték a szolgái: Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böj-
töltél és sírtál, de most, hogy meghalt a gyermek, fölkelsz és eszel?
22 Ő így felelt: Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam: 
Ki tudja, talán megkönyörül rajtam az Ú , és életben marad a gyermek.
23 De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? 
Én megyek majd őhozzá, de ő nem tér vissza hozzám.
24 Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét: bement hozzá, és 
vele hált. Az asszony fi út szült, és Salamonnak nevezték, az Ú  pedig a 
szeretetébe fogadta őt.
25 Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedídjának nevezte az Ú  akarata 
szerint. 
26 Jóáb eközben az ammóni Rabbá ellen harcolt, hogy elfoglalja a királyi 
várost.
27 De követeket küldött Jóáb Dávidhoz, és ezt üzente: Harcolok Rabbá ellen, 
és a vízivárost már elfoglaltam.
28 Most azért gyűjtsd össze a hadinép többi részét, vedd ostrom alá a várost, 
és foglald el, különben én foglalom el a várost, és akkor rólam nevezik 
majd el.
29 Ekkor összegyűjtötte Dávid az egész hadinépet, Rabbá alá vonult, harcolt 
ellene, és elfoglalta.
30 Levette királyuk fejéről a koronát, amely egy talentum súlyú aranyból 
készült, és drágakövekkel volt kirakva, és Dávid a saját fejére helyezte azt. 
A városból is igen sok zsákmányt vitt el.
31 A benne levő népet pedig kihozatta, és fűrésszel, vascsákánnyal és vasfej-
szével dolgoztatta, meg téglaégető kemencékhez rendelte ki őket. Így járt el 
valamennyi ammóni várossal. Azután visszatért Dávid egész hadinépével 
együtt Jeruzsálembe.
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Susanne Plietzsch: „…mert ők is részei voltak ama 
csodának”. Rabbinikus vita az Eszter-tekercs nők 
általi nyilvános felolvasásáról

Eszt 3

1 Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérós király az agági Hámánt, 
Hammedátá fi át, és feljebb tétette a székét a körülötte levő összes vezető 
emberénél.
2 A király összes udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, térdet haj-
tottak és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokaj 
azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. 
3 Ezért a király udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, megkér-
dezték Mordokajt: Miért szeged meg a király parancsát? 
4 Napról napra ezt mondogatták neki, de ő nem törődött velük. Ezért je-
lentették Hámánnak, hogy lássák, helytálló-e Mordokaj védekezése, mert 
arra hivatkozott előttük, hogy zsidó. 
5 Amikor Hámán is látta, hogy Mordokaj nem hajt térdet, és nem borul le 
előtte, elöntötte Hámánt a méreg. 
6 De kevésnek tartotta, hogy csak Mordokajra emeljen kezet, mert meg-
mondták neki, hogy Mordokaj melyik népből való. Ezért arra törekedett 
Hámán, hogy Mordokajjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvérós 
egész birodalmából. 
7 Ahasvérós király uralkodása tizenkettedik évének első hónapjában, a 
Niszán hónapban púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra és 
hónapról hónapra a tizenkettedik hónapig, az Adár hónapig. 
8 Akkor ezt mondta Hámán Ahasvérós királynak: Van egy nép, amely elszór-
tan és elkülönülten él a népek között birodalmad minden tartományában. 
Törvényeik különböznek minden más népétől, és a király törvényeit sem 
tartják meg. Nem helyes, hogy nyugton hagyja őket a király! 
9 Ha a király jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket, én pedig 
tízezer talentum ezüstöt mérek ki a tisztviselők kezébe, hogy vigyék a 
királyi kincstárba. 
10 Ekkor a király lehúzta kezéről a pecsétgyűrűt, és az agági Hámánnak, 
Hammedátá fi ának, a zsidók ellenségének adta. 
11 Majd ezt mondta Hámánnak a király: Az ezüst maradjon a tied, a néppel 
pedig tedd, amit jónak látsz. 
12 Az első hónap tizenharmadik napján hívatták a királyi írnokokat, és meg-
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írattak mindent Hámán parancsa szerint a király kormányzóinak, az egyes 
tartományok helytartóinak, az egyes népek vezetőinek, minden tartomány-
nak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Ahasvérós 
király nevében készült az írás, és a király gyűrűjével pecsételték le. 
13 Elküldték a levelet futárokkal valamennyi királyi tartományba, hogy 
egyetlen napon, a tizenkettedik hónap, vagyis az Adár hónap tizenhar-
madikán pusztítsanak el, gyilkoljanak le és semmisítsenek meg minden 
zsidót: i  akat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt, vagyonukat 
pedig zsákmányolják el. 
14 Az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, kö-
zölve minden néppel, hogy legyenek készen azon a napon. 
15 A futárok sietve útnak indultak a király parancsával, Súsán várában pe-
dig kihirdették a törvényt. Miközben a király és Hámán leültek inni, Súsán 
városában riadalom támadt. 

Eszt 8

1 Azon a napon Ahasvérós király Eszter királynénak adta Hámánnak, a 
zsidók ellenségének a házát. Mordokaj pedig bemehetett a király elé, mert 
Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. 
2 A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és odaadta 
Mordokajnak. Eszter pedig Mordokajt Hámán házának a felügyelőjévé tette. 
3 Azután ismét beszélt Eszter a királlyal, lába elé borult, és sírva kért ke-
gyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a 
zsidók ellen kigondolt. 
4 A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát. Eszter fölkelt, megállt a 
király előtt, 
5 és ezt mondta: Ha jónak látja a király, ha jóindulattal van irántam, ha 
helyesnek tartja a király, és kedves vagyok neki, adjon ki egy iratot, hogy 
vonják vissza az agági Hámánnak, Hammedátá fi ának a tervét tartalma-
zó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból 
kipusztítsák a zsidókat. 
6 Mert hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár, és 
hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását? 
7 Ahasvérós király így felelt Eszter királynénak és a zsidó Mordokajnak: 
Hámán házát már Eszternek adtam, őt pedig felakasztották, mert kezet 
emelt a zsidókra. 
8 Ti meg írjatok a király nevében, amit a zsidók érdekében jónak láttok, 
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és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Mert az az irat, amelyet a király 
nevében írtak, és a király gyűrűjével pecsételtek le, visszavonhatatlan. 
9 Hívatták tehát a királyi írnokokat abban az időben, a harmadik hónap, 
vagyis Sziván hónap huszonharmadikán, és mindent Mordokaj parancsa 
szerint írtak meg a zsidóknak, a kormányzóknak, helytartóknak és a tarto-
mányok vezetőinek Indiától Etiópiáig százhuszonhét tartományba, minden 
egyes tartománynak a saját írásmódja szerint, és minden egyes népnek a 
maga nyelvén; a zsidóknak is a maguk írásával és a maguk nyelvén. 
10 Ahasvérós király nevében írták, és a király gyűrűjével pecsételték le. 
Lovas futárokkal, akik a királyi ménes postalovain vágtattak, leveleket 
küldtek, 
11 amelyekben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók 
összegyűljenek életük védelmére, sőt hogy elpusztíthassák, legyilkolhas-
sák és megsemmisíthessék a népeknek és tartományoknak velük szemben 
ellenséges erőit a gyermekekkel és asszonyokkal együtt, vagyonukat pedig 
zsákmányként elvehessék.
12 Ahasvérós király minden tartományában ugyanazon a napon, a tizenket-
tedik hónapnak, vagyis Adár hónapnak tizenharmadikán 
13 az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve 
minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak 
bosszút ellenségeiken. 
14 A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel indultak útnak a 
király parancsával; Súsán várában pedig kihirdették a törvényt. 
15 Ezután Mordokaj eltávozott a királytól kék bíborból és fehér vászonból 
szőtt királyi öltözetben, nagy aranykoszorúval, és fi nom vászonból meg 
piros bíborból szőtt palástban. Súsán városa pedig ujjongva örvendezett. 
16 A többi zsidókra is felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. 
17 Minden egyes tartományban, minden egyes városban és helységben, 
ahova a király törvényes parancsa eljutott, örültek, vigadtak, lakomáztak, 
és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, 
mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés. 
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Verebics Éva Petra: Cherchez la femme. 
Nők a Zsolt 18 || 2Sám 22 há erében

Zsolt 18 || 2Sám 22

1 A karmesternek: Dávidé, az Ú  szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az 
ének nek a szavait az Ú nak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és 
Saul kezéből kimentette őt az Ú . (Zsolt) / Dávid ennek az éneknek a szavait 
mondta el az Ú nak, amikor az Ú  kimentette őt minden ellenségének és 
Saulnak a kezéből. (2Sám)
2 Ezt mondta: Szeretlek, U am, erősségem! (Zsolt) / Így mondta: Az Ú  az 
én kőszálam, váram és megmentőm, (2Sám)
3 Az Ú  az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála 
keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram! (Zsolt) / 
Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm 
és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. 
(2Sám)
4 Az Ú hoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.
5 Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.
6 A sír kötelei fonódtak rám (Zsolt) / körém (2Sám), a halál csapdái me-
redtek rám.
7 Nyomorúságomban az Ú hoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenem-
hez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.
8 Megrendült és rengett a föld, a hegyek (Zsolt) / egek (2Sám) alapjai meg-
remegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt.
9 Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne.
10 Lehajlította az eget, és leszállt, homály volt lába alatt.
11 Kerúbon ülve repült, szelek szárnyán suhant. (Zsolt) / jelent meg. (2Sám)
12 A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a 
gomolygó fellegeket. (Zsolt) / Sötétségből vont sátrat magának, víztömegből, 
gomolygó fellegekből. (2Sám)
13 Az előtte levő fényözönből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázzsal. 
(Zsolt) / Fényözön jár előtte, parázsló tűz izzik. (2Sám)
14 Dörgött az Ú  az égben, mennydörgött a Felséges jégesővel és tüzes 
parázzsal. (Zsolt) / Dörög az Ú  az égben, mennydörög a Felséges. (2Sám)
15 Kilőtte nyilait, és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki.
 1 Jelen függelékben csak azokat a variánsokat tüntettük fel, ahol tartalmilag szembetűnő 
eltérés tapasztalható. 
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16 Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálá-
sodtól, U am, haragod szelének fúvásától. (Zsolt) / Láthatóvá vált a ten-
gerfenék, föltárultak a világ alapjai az Ú  dorgálásától, haragos szelének 
fúvásától. (2Sám)
17 Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.
18 Megmentett engem ellenségem hatalmától, gyűlölőimtől, bár erősebbek 
nálam. (Zsolt) / erősebbek voltak nálam. (2Sám)
19 Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Ú  az én  támaszom.
20 Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.
21 Igazságom szerint bánt velem az Ú , kezem tisztasága szerint jutalma-
zott engem.
22 Hiszen vigyáztam az Ú  útjára, és Istenemet nem hagytam el hűtlenül.
23 Minden törvényére ügyeltem, rendelkezéseitől nem tértem el.
24 Feddhetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől.
25 Igazságom szerint jutalmazott meg az Ú , kezem tisztasága szerint (Zsolt) 
/ tisztaságom szerint (2Sám), amit jól lát.
26 A hűségeshez hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen.
27 A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz.
28 Az elesett népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod. (Zsolt) 
/ de ha kevély embert látsz, azt megalázod. (2Sám)
29 Mert te gyújtasz nekem mécsest, U am; az én Istenem fénysugarat küld 
nekem a sötétbe. (Zsolt) / Te vagy, U am, a mécsesem, az Ú  fénysugarat 
küld nekem a sötétbe. (2Sám)
30 Veled a rablóknak is nekirontok; ha Isten segít, a kőfalon is átugrom.
31 Isten útja tökéletes, az Ú  beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik 
hozzá menekülnek.
32 Van-e Isten az Ú on kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül?
33 Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. (Zsolt) / Isten 
az én erős menedékem, ő vezeti útján a feddhetetlent. (2Sám)
34 Lábamat a szarvaséhoz hasonlóvá teszi, magaslatokra állít engem.
35 Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek.
36 Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, jobbod támogat engem, sokszor le-
hajoltál hozzám. (Zsolt) / Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, és sokszor 
meghallgattál engem. (2Sám)
37 Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim.
38 Üldözöm és utolérem (Zsolt) / elpusztítom (2Sám) ellenségeimet, nem 
térek vissza, míg nem végzek velük.
39 Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni, lábam elé hullanak. (Zsolt) / Vé-
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geztem velük, szétzúztam őket. Nem kelnek föl többé, lábaim elé hanyat-
lottak. (2Sám)
40 Fölruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat.
41 Megfutamítottad ellenségeimet, és gyűlölőimet elpusztíthattam.
42 Kiáltoznak, de nincs szabadító, az Ú hoz kiáltanak, de nem válaszol. 
(Zsolt) / Széjjelnéznek, de nincs szabadító, az Ú ra néznek, de ő nem vá-
laszol. (2Sám)
43 Összezúzom őket, mint a szélhordta port, széttaposom, mint az utca sarát. 
(Zsolt) / Összezúzom őket, mint a föld porát, összetiprom, széttaposom, 
mint az utca sarát. (2Sám)
44 Megmentesz engem a lázadó néptől, népek fejévé teszel engem. Olyan nép 
szolgál nekem, amelyhez nem volt közöm. (Zsolt) / Megmentettél lázadó 
népemtől, megőrzöl, népek fejévé teszel, oly nép szolgál nekem, melyhez 
nem volt közöm. (2Sám)
45 Engedelmesen hallgatnak rám, idegenek hízelegnek nekem, (Zsolt) / 
Idegenek hízelegnek nekem, engedelmesen hallgatnak rám, (2Sám)
46 mert elepedtek az idegenek, és reszketve bújnak elő rejtekükből.
47 Él az Ú , áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem! 
(Zsolt) / magasztaltassék Isten, szabadító kősziklám! (2Sám)
48 Bosszút áll értem az Isten, és népeket rendel alám. (Zsolt) / és népeket 
vet alám. (2Sám)
49 Megmentesz ellenségeimtől, sőt támadóim fölé emelsz, és megszabadítasz 
az erőszakoskodóktól. (Zsolt) / Kiszabadítasz ellenségeim közül, támadóim 
fölé emelsz, megmentesz az erőszakosoktól. (2Sám)
50 Ezért magasztallak, U am, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek,
51 mert nagy győzelmet adtál királyodnak, hűséges maradtál fölkentedhez, 
Dávidhoz és utódaihoz örökké. (Zsolt) / Nagy győzelmet ad királyának az 
Ú , hűséges marad fölkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké. (2Sám)
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