Hol van a te TESTVÉRED?
Tanulmányok a társadalmi
nemekről és a testvérszeretetről

Eszme 6.
cs ere

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem
Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoportjának kiadványai

Sorozatszerkesztõ
REUSS ANDRÁS
OROSZ GÁBOR VIKTOR

Hol van a te TESTVÉRED?
Tanulmányok a társadalmi nemekről
és a testvérszeretetről
Szerkesztette
OROSZ GÁBOR VIKTOR

LUTHER KIADÓ  BUDAPEST, 2011

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás,
illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás
a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.
© Luther Kiadó, 2011
© EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport, 2011

Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója
Budapest, 2011
Felelõs kiadó: Kendeh K. Péter
Olvasó- és tördelõszerkesztõ: Petri Gábor
Szöveggondozó: Miklósné Székács Judit
Mûszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea
A borítót René Magritte Golconda, Decalcomania és The Pilgrim
című festményeinek, valamint Andrew Matusik Sir Realist című
fotómontázsainak felhasználásával Galgóczi Andrea és Petri Gábor
tervezte.
Nyomdai kivitelezés: Mondat Kft. www.mondat.hu
Felelõs vezetõ: Nagy László
ISBN 978-963-9979-35-2
ISSN 1787-5269

TARTALOM

Ajánlás / 7

1. RÉSZ TÁRSADALMI NEMEK ÉS KERESZTÉNY FELELŐSSÉG
JUTTA HAUSMANN: Ellentmondás elmélet és gyakorlat
között. Megfontolások a nyelv romboló és építő
erejéről a Példabeszédek könyvének nőkről szóló
részei alapján / 11
VARGA GYÖNGYI: Hűtlen asszonyok – táncoló szüzek.
Női képek, női szerepek Jeremiás könyvében / 25
CSERHÁTI MÁRTA: Társadalmi nemek és társadalmi
szerepek az Újszövetség világában / 51
CSEPREGI ZOLTÁN: A Dévai-kód / 63
GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: A vallási tapasztalat igazolhatóságáról. Töredékek / 101
KAPONYI ERZSÉBET: A nők kiegyensúlyozott részvétele
a politikai életben / 111

2. RÉSZ HOL VAN A TE TESTVÉRED? – FELELŐSSÉGÜNK EGYMÁSÉRT
KAMARÁS ISTVÁN OJD: Vallásosság, habitus,
életstílus / 135
CSEPREGI ANDRÁS: Emlékezés és felelősség. Johann Baptist
Metz és Walter Wink politikai teológiájáról / 165

FABINY TIBOR: A „halálos” testvérgyűlölettől a
„halálos” testvérszeretetig. A Bibliától
Shakespeare-ig és vissza / 183
H. HUBERT GABRIELLA: Magyar protestáns házasénekek
a 16–17. században / 205
ZAY BALÁZS: A testvérkérdés néhány pszichológiai és
teológiai aspektusa / 231
A kötet szerzői / 247

7

Ajánlás

Kapcsolódnunk kell. Abban az értelemben is érvényes
igazság ez, hogy nem elsőként születtünk a világra, következésképp rá vagyunk utalva elődeinkre. Kapcsolatiságunk
természetének kerete és feltétele az általuk hagyományozott kultúra, az egyszerre megszokandó és a szokatlan.
Manapság azonban sokaknak az a tapasztalata, hogy egyre
körülményesebb nyílt, értékekkel teli kapcsolatba kerülni
másokkal, és ezt úgy fenntartani, hogy az előrébb vigye,
gazdagítsa az egyének és a közösség ügyét. Ám kapcsolódásunk nem csupán szükségszerűség, hanem lehetőség is
arra, hogy kapcsolatainkat a kultúrán keresztül tudatosan
formáljuk. A zsidó-keresztény hagyományban az ember
kapcsolatainak minősége Istenhez és a másik emberhez
fűződő viszonyának kettősségéből ered. Az ember homo
relationis, felelősséggel létezik Isten és embertársai színe
előtt, nemcsak önmagáért, de a Másikért is. A válaszadás
helyzetében ismeri fel saját lehetőségeinek tágas terét és
korlátait: törekvése a megfelelés. A perem legtöbbször szokatlan. A határ új és régi, én és a másik, egyén és közösség,
férfi és nő között kérdésként adódik és értelmezésre szorul.
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Szociáletikai és
Ökumenikus Kutatócsoportja Eszmecsere című sorozatának hatodik kötetében két, az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen tartott konferencia szerkesztett előadásait
adjuk közre. Az elsőre 2006. november 10-én került sor a
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magyar tudomány napja alkalmából, Társadalmi nemek és
keresztény felelősség címmel. Az elmúlt években jelentős
számú rendezvény és nyilatkozat érintette a társadalmi
nemek erkölcsi, antropológiai és politikai aspektusait.
Ehhez kapcsolódva az alkalom célja néhány olyan alapvető és összetett kihívás megfogalmazása volt, amelyek
elé a férfi és női szerepek társadalmi megítélése állítja az
egyházakat és a teológiát.
A második konferenciát 2010. április 14-én, az akadémiai napokon rendeztük meg Hol van a te testvéred? – Felelősségünk egymásért címmel, amely Káin és Ábel bibliai
történetére utal. Míg Káinnak a kérdésre adott válasza
„nem tudom” volt, addig a kötetben szereplő előadások
a „tudnom kell” felelősségével segítik elő az Olvasó saját
válaszának megfogalmazását.
Az Eszmecsere sorozat eddig megjelent köteteinek
szerkesztői 2010-ben Sólyom Jenő-díjban részesültek,
amelynek összegét e kötet kiadására fordították.
OROSZ GÁBOR VIKTOR

9

TÁRSADALMI NEMEK
ÉS KERESZTÉNY FELELŐSSÉG

1.
rész

Ellentmondás elmélet és gyakorlat között
Megfontolások a nyelv romboló és építő erejéről
a Példabeszédek könyvének nőkről szóló részei
alapján1


JUTTA HAUSMANN

BEVEZETÉS
A Példabeszédek könyve az Ószövetség bölcsességirodalmának képezi részét. Az Ószövetségben azokat az iratokat
soroljuk a bölcsességirodalom szövegei közé, amelyek leginkább elhelyezhetőek nemzetközi kontextusban.2 Bizonyos
hasonlóságok mutatkoznak a mezopotámiai térség irodalmával, valamint a közvetlen szomszédokéval is. Gondolatvilágában különösen is feltűnő az egyiptomi gondolati
mintákkal való közösség. Első pillantásra a Példabeszédek
inkább profán irodalomnak tűnik, különösen akkor, ha az
olvasás az (egyes) szentenciák 10. fejezettől kezdődő gyűjteményére összpontosul. Egy olyan szentenciagyűjteménnyel
állunk szemben, amely eredetileg szinte csak önálló mondások
formájában lehetett forgalomban. Ezek a mondások hosszú
idő tapasztalatainak eredményét tükrözik és foglalják össze,
valamint sok-sok generáción át oktatási célokra használták
őket.3 Néhányan folklorisztikus anyagnak tekintették, már
1
A H AUSMANN 2008 tanulmány átdolgozott változatának magyar
fordítása.
2
Így a Példabeszédek könyvén kívül Jób könyve és a Prédikátor könyve, ha a héber Biblián belül maradunk.
3
Koronként héberoktatásra is használták a Példabeszédeket, hiszen
nyilvánvalóan észrevették bennük az etikai értékek átadásának didaktikai lehetőségeit is. A Gedeon Bibliatársaság egyes hotelekben és egyházi
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csak azért is, mert első látásra nem ismerhető fel benne a
vallásos tartalom. Mindamellett persze nem szabad megfeledkezni arról, hogy a mondások egy szélesebb vallási
kontextusban értelmezendők, és olyan időben keletkeztek,
amikor a profán és a vallási világ messzemenőleg áthatotta
egymást. A Példabeszédek könyve – nem úgy, mint például
a prófétai iratok – elsősorban nem a közösséghez, hanem az
egyes emberhez szól. Útmutatásként szolgál az egyes ember
saját életvezetésének újragondolásához és az elnyert belátásoknak megfelelő alakításához. Feltűnő, hogy – Egyiptommal
ellentétben – kevés a felszólító mód, vagyis alig találkozunk
parancsokkal, illetve tiltásokkal. A súlypont az általánosnak
tartott, mindig újra felbukkanó szituációk leírásán nyugszik,
és olyan megállapításokkal találjuk szemben magunkat, amelyeknek célja és feladata az egyén gondolkodásának elindítása.
A Példabeszédekben fontos téma a nyelv. Amit mindennap használunk, az ritkán képezi reflexiónk tárgyát. A
Példabeszédek könyve mindenesetre tudatában van annak,
hogy a nyelv nagy szerepet játszik a sikeres vagy sikertelen
együttlétben. A nyelv mint jelentős kommunikációs eszköz kapcsolatokat hoz létre vagy éppen tesz tönkre. Von
Rad szerint az emberi szót „a bölcsességirodalom tanítói
az életet alakító tényezők legfontosabbikának tartják”4
(V. P. ford.). Az Ószövetség a nyelvre a cselekvés egyik
formájaként tekint, ez hasonlóan érvényes Egyiptomra is.5 Megdöbbentő, hogy a Példabeszédek könyve, bár
meglehetősen részletesen hívja fel a figyelmet a nyelvnek
nemcsak az építő hatására, hanem a romboló erő problémájára is, azonban egyúttal saját belátásait figyelmen
kívül hagyva, nyelvhasználatával pontosan ez utóbbinak
az érvényesülését segíti elő – éspedig ott, ahol a nőkkel
való érintkezésről van szó. Azonban először álljon itt a
vendégházakban gyakran megtalálható bibliakiadásai újabban nemcsak az
Újszövetséget és a Zsoltárokat tartalmazzák, hanem a Példabeszédeket is!
4
VON R AD 1970, 184. o.
5
Vö. ASSMANN 1979, 53. o., aki számára a beszéd „az ember társadalmi
cselekvésének és egyáltalán viselkedésének a paradigmája” (V. P. ford.).

Példabeszédek nyelvre irányuló alapvető beállítottságának
rajza, amely mellesleg az egyiptomival szorosan érintkezik.6

A NYELV HATÁSOSSÁGÁRÓL
Az olyan szövegek, mint például a Péld 25,11 – „Mint az
aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige”7 –
vagy a Péld 15,23 – „Örül az ember, ha válaszolni tud, és
milyen jó az idején mondott szó”8 –, valamint a Péld 16,24
– „Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás
a testnek”9 –, tanúskodnak az idő és a hely jelentőségének
ismeretéről, tehát a szituációról, amelyben a szó elhangzik.
A szöveg egyértelművé teszi, hogy a szavak és azok hatása
kontextusfüggő, ezért át kell gondolni a mindenkori szituációt, amelyben el fognak hangozni, még mielőtt valaki
kimondja (és aztán természetesen leírja) őket.10 A bölcsesség
jele, ha valaki felismeri a mindenkori kontextust, és szavait
ennek megfelelően választja meg. Ehhez persze mindig
az is hozzátartozik, hogy a szavak kiválasztása építő és ne
romboló szándékkal történjen. Az Ószövetség felfogása
szerint mindenesetre bölcs az, aki építi a közösséget.
Bühlmann vizsgálata során arra hívja fel a figyelmet,
hogy bár előfordulnak a Példabeszédekben olyan kifejezések, mint például  (szó) és  (beszéd), mégis
jelentősen többször találkozunk a beszédszervekről, mint
Az egyiptomi bölcsességirodalom szövegeihez vö. BÜHLMANN 1976.
Bühlmann-nak kétségei vannak afelől, hogy a héber  valóban
ezüsttálat jelent, és inkább azt a megoldást javasolja, miszerint ez egy
ezüst dísztál, amelyet aranyozott gránátalmával díszítenek, lásd BÜHLMANN 1976, 48–49. o.
8
A héberben ez egy khiazmus, amelyet a Károli-fordítás jól ad vissza:
„Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd, oh mely igen jó!”
9
Azt, hogy a pszichoszomatikus összefüggések ismerete semmiképpen
sem a jelen felismerése, jól mutatják a Péld 16,24-hez hasonló kijelentések.
10
Lásd még Anhsesonki (kb. Kr. e. 6. sz.) 12,24: „Ne szóljál, ha nincs
itt az ideje.”
6
7
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például  (száj),  (ajak) és  (nyelv) szóló beszéddel.
Bühlmann számára ez annak a jele, hogy az ember a döntő,
akinek a beszéde megbízható vagy éppen megbízhatatlan.11
A nyelv pozitív és negatív hatásának, valamint a jó és
rossz beszélőnek a szembeállításával találkozunk a következő versekben: így a khiasztikusan strukturált mondásban: Péld 10,11: „Életnek forrása az igaz ember szája, de
a bűnösök szája erőszakot rejteget”; Péld 12,13: „A vétkes
ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból”; Péld
15,1: „A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó
beszéd haragot támaszt.”
A héber grammatikailag mindig hímnemet használ,
ami egyértelművé teszi, hogy a legtöbb esetben férfiak beszélnek férfiakhoz. Figyelembe kell venni azt is,
hogy a mindkét nemre vonatkozó kijelentések esetében
grammatikailag mindannyiszor a hímnem szerepel. Ezzel szemben a nőkről szóló kijelentések egyértelműen
nem specifikusan vannak megfogalmazva, amivel a biztos
beazonosítás érdekében megkönnyítik az olvasó dolgát.
Ennélfogva kizárt, hogy a nemek kölcsönösen magukra,
illetve egymásra ismerhessenek, elkerülhetetlen viszont,
hogy azonosuljanak azzal az alá-fölérendeltséggel, amely
ebben a formájában a Példabeszédeken belül is egyedülálló.
Bár nem egyértelmű, de úgy tűnik, hogy ezek a mondások részben a szándékosan negatív beszédre vonatkoznak,
részben viszont arra a beszédre, amely a beszélő gonosz,
negatív gondolkodásából fakad. A beszéd hatása messzemenően függ a beszélőtől, de attól is, hogy az elhangzottak
jól és szépen vannak-e megformálva (Péld 16,21.24; 22,11).
A beszédről elhangzó szavak túlnyomórészt a mindenkori egyéni címzettre gyakorolt hatásra vonatkoznak, de
a közösséget is szem előtt tarthatják. Így függ a nyelvtől
egy város jó vagy balsorsa (Péld 11,11). Az anyakirálynőnek
a fiához intézett szavai Péld 31,8k-ban – ráadásul felszó-
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BÜHLMANN 1976, 13. o.

lító módban – nem hagynak kétséget afelől, hogy felelős
pozícióban mire is kell használni a nyelvet:
„Nyisd meg szádat a némáért,
a mulandó emberek ügyéért!
Nyisd meg szádat,
ítélkezz igazságosan,
ítéld meg a nyomorultnak
és szegénynek a jogát!”
A király kötelessége, hogy síkra szálljon azokért, akiknek
segítségre van szükségük, a szociális szempontból gyengékért, a társadalom peremére szorult csoportokért. Olyan
emberekért kell kiállnia, akik nem tudnak érvényt szerezni
jogaiknak, olyanokért, akiket kirekesztettek. A királynak
„nyelvét, jogérvényesítő és hatalommal bíró szavait mások
javára kell használni bírói jogalkalmazás esetén”12 (V. P. ford.).
Ami azonban itt kifejezetten a királynak szól, az a Példabeszédek egészének tendenciáját tekintve általánosítható
is: az ember rendelkezésére álló nyelvet mások javára és
ezzel együtt a mások melletti kiállásra, nem pedig pusztításra kell használni.

A NŐKRŐL VALÓ BESZÉD
Feltűnő az ellentmondás a Példabeszédeknek a nyelv hatásáról szóló megfontolásai és a nőkről való beszéde között.
A nő ritkán jön szóba a Példabeszédekben, ha mégis szóba
kerül, akkor messzemenőkig csak a férfival való viszonyában: mint feleség, fiúgyermeket nevelő anya, özvegy,
szajha vagy a férfiaknak gáncsot vető zavaró tényező. Még
a Senta Trömel-Plötz által felállított kritériumokra sincs
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H AUSMANN 1995, 199. o.
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szükség ahhoz, hogy ebben a felsorolásban felismerjük a
nőkről való beszéd soviniszta karakterét.13
A nőkről pozitívan beszél a Péld 18,22: „Aki jó feleséget
talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát.” Érdekes
a magyar fordításban a jó hozzátoldása, ami a BHS szövegén
túlmegy, hiszen abban csak az  szerepel. Ez a betoldás
lehet, hogy a LXX és egyéb szövegváltozatok nyomán
került bele a magyar szövegbe. A LXX létrehozói, vagyis
fordítói számára nyilvánvalóan fontos volt az eredetileg
általánosságban értett kijelentés korlátozása/gyengítése!
Feltűnő a múlt idejű fogalmazás. Delkurt szerint ez egy
hosszú házasság tapasztalataira enged következtetni.14 De ez
az interpretáció nem takarja a szöveg tartalmát. A 18,22a-ban
kétszer szereplő  (maca’) sokkal inkább arra utal, hogy valami már bekövetkezett, tehát annak a tapasztalatát mutatja be,
aki már nem keresi a feleséget. A 18,22b vav-imperfektuma
() ezzel szemben a folyamatosság jegyét viseli magán, és
annak a következményéről beszél, ami már megtörtént, és
amiben JHWH kitartó jóakarata nyilvánul meg.
A Péld 18,22-nek a LXX általi korlátozásával már a héber
szövegben is találkozunk Péld 19,14-ben: „A ház és a vagyon
apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség” (  ) . De
még ebben a versben is alapvetően pozitív irányú kijelentést találunk, amihez nagyon hasonlóval találkozhatunk az
egyiptomi bölcsességirodalomban is Anhsesonkinál: „Ha
egy asszony békében él a férjével, az isten ajándéka” (423).15
Egyértelmű marad azonban a nőről mint a férfival/férjjel
kapcsolatban álló személyről szóló beszéd.
Egészen más képet mutatnak az ezzel ellentétes kijelentések, mint például Péld 12,4: „A derék asszony urának
13
TRÖMEL-PLÖTZ 2004, 12. o.: „Olyan beszédaktus, amely esetén verbális erőszak elkövetéséről beszélünk, lehet például a sértés, a szidalmazás,
a rágalom, a hiteltelenítés, a lealacsonyítás, a figyelmen kívül hagyás, a
leértékelés, az ignorálás, a nevetségessé tétel, egészen a megalázásig és
a becsületsértésig.” (V. P. ford.)
14
Ehhez pontosabban: DELKURT 1993, 64. o.
15
Lásd BRUNNER 1988, 289. o.

koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen.” Egyrészt egyértelműen abban látja a nő rendeletetését, hogy
férjének életét megkoronázza. A „derék asszony” ()
megjelölés előhívja bennünk a Péld 31,10kk-t, és ezzel azt a
sok tevékenységet, amelyeket a derék asszony javára írnak,
és amelyekkel házának prosperitásáról gondoskodik. Tehát
az asszonynak megint nem önmagában van értéke, hanem
kizárólag a férjével való kapcsolatában, akit a héber az ő
ba’aljának tekint, ami egyértelműen kifejezi a nő feletti
uralkodásra való igényt. A vers második fele a „mint a
csontszú” hasonlattal olyan képet használ, amely a nőt a
férfi megrontójaként állítja be, és túlzó szóválasztásában
egyértelműen lealacsonyító vonásokkal bír, hozzájárulva
ezzel a nő degradálásához. A problémát itt nem egy pozitívan és egy negatívan leírt nő szembeállítása jelenti,
hanem a szöveghasználat, amely teljesen egyértelműen a
lekezelés aspektusait hordozza magában. Ez még világosabb
lesz, ha szemügyre vesszük a Péld 11,22 drasztikus kijelentését:16 „Mint a disznó orrában az aranykarika, olyan a
szép asszony, ha nincs jó ízlése.” A  megfogalmazás
egy olyan szép asszonyt ír le, akinek a viselkedése mások
megítélése szerint eltér a rendesnek tekintett látványtól és
az ésszerűségtől. Ha egy disznóval hasonlítják össze, az a
legdurvább módon becsmérlő, hiszen a disznó az ószövetségi-zsidó tradícióban kultikusan tisztátalan állatnak számít.
A disznó számára abszurd ékszernek számító aranykarikára történő utalással erősítve olyan karikatúrává válik az
összkép, amelyhez hasonlóval sehol nem találkozunk, ha
egy, az elképzeléseknek nem megfelelő férfiról van szó.
Ellenkezőleg, a bölcs intelmet megfogalmazó férfit egy
aranykarikával, mégpedig díszes aranykarikával hasonlítják
össze azok számára, akik hallgatnak szavára (Péld 25,12),
ahol a  fordulattal (aranykarika) ugyanazt a szókapcsolatot használja a könyv, mint Péld 11,22-ben. Még ha
16
Ami a magyar fordítás alapján nem tűnik fel, hiszen az egyszer aranykarikáról beszél (11,22), a másik esetben pedig aranyfüggőről (25,12).
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abból is indulunk ki, hogy a megfelelő aranykarikák valójában a nőt ékesítik, ez itt tudatosan el van hallgatva, tehát
még véletlenül sem merül fel a lehetőség, hogy a férfi az
asszonyával való kapcsolatában annak értékét növelné. A
képi síkon itt kizárólag az intő ember értékéről van szó, akit
a Példabeszédek dikcióján belül férfiként kell elképzelni.
Látszólag humorosnak tűnik egy olyan szöveg is, mint a
Péld 27,15: „A záporeső idején csepegő háztető és a zsémbes
asszony egyformák.”17 Nagyon hasonlóan fogalmaz Péld
19,13b is: „mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes
asszony.” Az asszony idegesítő viselkedését leíró kifejezés
kiválasztása azért kap különös hangsúlyt, mert a háztetőről
állandóan csöpögő eső kellemetlen tapasztalata Izraelben inkább ritkának számít. Mégsem valószínű, hogy abból kellene
kiindulni, hogy az asszonyok akadékoskodását ne hétköznapi
tapasztalatként kezeljék, ami a kép ezen részéhez közel állna.
Ezzel a szentenciagyűjtemény túlságosan eltérne az elvileg
adott kereteitől, és nehezen lenne magyarázható, hogy egy
peremjelenséget miért vesznek fel a közmondások kánonjába.
A Példabeszédek továbbá általában a cselekvő személyekkel
és tapasztalataikkal való identifikációs lehetőségeket nyújt,
hogy ebből az olvasó levonhassa a következtetéseket saját
viselkedésére nézve. Ha még azt is számításba vesszük, hogy
a mondások címzettjei abban az időben férfiak voltak, akkor
az identifikációs lehetőség csak úgy képzelhető el, hogy
17
Vö. VEATCH 1998: „Tiszteletlenség természetesen akkor fordul elő, ha
valakinek az emocionális fájdalmára valaki más úgy tekint, mint rendben
lévőre. Az elmélet szerint a nevetés azt demonstrálja, hogy a nevető személy, „A” normálisnak tekinti, hogy egy morális elv meg lett sértve. De ha
egy másik személy, „B” emocionálisan kötődik a megsértett elvhez (ilyen
esetekben gyakran „B” saját személyes méltóságáról van szó), s az elv megsértését nem képes elfogadni, akkor ennek a „B” számára elfogadhatatlan
megsértését – ez „B” személyes fájdalmának esete – „A” elfogadhatónak
tekinti, s ezt nevetéssel kommunikálja „B” felé. „B” így érti meg, hogy „A”
az ő emocionális fájdalmát normálisnak tekinti, s „B” ennek következtében
tiszteletlennek tartja „A” viselkedését. Ez az a logikai szekvencia, amelynek
alapján a nevetést mint tiszteletlen viselkedést értelmezik. Aki meg szeretné érteni az egyoldalú humorizálás félelmetes társadalmi következményeit,
annak tisztában kell lennie ezzel a gondolatmenettel.” (V. P. ford.)

a hallgató/olvasó azon oldalhoz tartozónak tekinti magát,
amelyik az ily módon leírt asszonytól szenved vagy tőle
megóvandó. Másrészt pedig nyelvi megformálását tekintve
alapkijelentést tesz az ekként leírt nőről, ami a megszólított és a leírt személy nemi különbségét ismerve inkább
a „felette” való ítélkezéshez vezet, mintsem a „vele” való
azonosuláshoz. A Példabeszédek eme kijelentései azért
is bírnak különleges súllyal, mert egy rendhagyó esetet
mutatnak be. Ez a szövegek kommentálásának módjában is
egyértelműen megmutatkozik, ami sokkal inkább érzelmi
szinten történik, mint a többi mondás esetében.
Az akadékoskodó, perlekedni vágyó nőt, aki az európai
kontextusban is számos karikatúra tárgya – legyen az nyelvi
vagy képi –, a Péld 21,19 is tárgyává teszi, mégpedig itt egy
Izraelben hétköznapi tapasztalat szintjén: „Jobb a puszta
földjén lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal.” Ugyanez
érvényes Péld 21,9-re is, amivel 25,24-ben újra találkozunk: „Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal
együtt a házban.” Míg a háztetőről idegesítően csepegő
eső hasonlata a perlekedő asszonynak a férfihoz való viszonyáról mond el valamit, addig a Péld 21,9, a 25,24 és a
21,19 azt tanácsolja, hogy a férfi tartson térbeli távolságot
az ilyen nőktől. Ezzel a Péld 20,9 a 21,19-re fokozódik,18
ami külön súlyt ad a kijelentésnek, kiváltképp hogy az
életidegen pusztaság is szóba kerül. Ha még ezt is inkább
előnyben kell részesíteni a zsémbes asszonnyal szemben,
akkor ehhez nemcsak térbeli, de masszív lélektani eltávolodás és leértékelés is köthető. A nyelv hatásáról és annak
óvatos használatára való figyelmeztetésekről korábban
lefektetett alapelvekkel való ellentmondás nem kerülheti el a figyelmünket. Elővehetjük még a Példabeszédek
könyvének további olyan kijelentéseit is, amelyek aligha
játszottak szerepet azok életében, akik ezeket a nőket
becsmérlő mondatokat megfogalmazták vagy magától ér18
Az, hogy a két mondás egy fejezeten belül, ilyen sorrendben következik egymás után, aligha lehet a véletlen műve.
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tetődően integrálták a gyűjteménybe. Amikor a Péld 13,5
bűnösként jellemzi azt az embert, aki másokat zavarba
hoz, vagy másnak rossz hírét kelti, akkor a Példabeszédek
gyűjtői és a kommentátorai átsiklanak afelett, hogy ez
rájuk, illetve a nőkről való beszédben használt nyelvükre
is érvényes.19 Azt sem tudatosítják, hogy milyen hatással
lehet a beszéd e formája a nőkre, illetve a nőkhöz való
hozzáállásra, különben tartózkodnának az olyan kijelentésektől, mint a Péld 11,9a: „megrontja szájával embertársát
az elvetemült.” Itt utalhatunk Péld 15,1b-re is („a bántó
beszéd haragot támaszt”), egy olyan kijelentésre, amelyet
Bühlmann figyelemre méltó módon a következőképpen
magyaráz: „Az ókori Kelet embere környezete kritikus
megnyilatkozásaira meglehetősen érzékenyen reagált. Már
egy, a mi fogalmaink szerint ártalmatlan gúnyolódás is
mélyen megsebezhette a közösséghez erősen kötődő embert.”20 (V. P. ford.) Ez bizonyosan nem csak az ókori Kelet
emberére érvényes. Az is kérdéses, hogy mi is valójában
az ártalmatlan gúnyolódás, hiszen a gúny hatását sokszor
elég nehéz előre látni, és ezért gyakran – negatív – meglepetésekhez vezethet. A nőkről a fenti módon nyilatkozó
emberekre aligha áll, hogy a megsebzés a céljuk, épp ezért
még fontosabb, hogy ezt tudatosítsák. Mert itt is érvényes
Péld 12,18a: „Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés.” Különösen is, ha pontosabban megfigyeljük a héber
szöveget, amely a meggondolatlanul szószátyár emberről
beszél, vagyis a fecsegőről, s ezzel sokkal egyértelműbbé
teszi a hallgató/olvasó identifikációs lehetőségét, mint a
magyar fordítás.
A Példabeszédekben a nő egyértelműen a humor és az
irónia tárgyává válik, és nem alanya annak. Rajta nevetnek,
s nem vele együtt.21
19
BÜHLMANN 1976, 17. o. nagyon találóan írja le, miből is áll a bűnösség
ebben az összefüggésben: „Rossz hírűvé tesz másokat, és megszégyeníti
őket.” (V. P. ford.)
20
BÜHLMANN 1976, 25. o.
21
E megkülönböztetés jelentőségéhez lásd FUCHS 2003.

ÖSSZEGZÉS
A Példabeszédek nyelve egyértelműen férfinyelv! Korának
gondolkodásához kötődik, ami aztán évszázadokon, évezredeken át hagyományozódott. Megszokott gondolkodást
találunk benne, férfiak által megélt tapasztalatot, annak
reflexiója nélkül, hogy milyen hatással is van ez a nőkre.
Ebben nem különbözik a legtöbb más bibliai szövegtől. A
szövegek különlegessége a saját meggyőződésükkel való
ellentmondásban fedezhető fel.
A nyelv helyes használatának nehézségeiről már a Példabeszédek is tud: Péld 16,1 szerint a sikeres beszéd
nem magától értetődő dolog, hanem JHVH ajándéka:
„Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy
mit mondjon a nyelv.” Az emberi tevékenység és az isteni
cselekvés ellentétben áll egymással.22 E mögött az ember
gyengeségének tudata áll. Saját késztetésből soha nem
adott a nyelv jó alkalmazása, csakis a JHVH-hoz való kötődés dönthet a nyelv helyes használatáról. Ahol tehát nem
helyes beszédet hallunk, ott tekinthetjük ezt a hiányzó
istenkapcsolat jelének. Amikor Péld 15,25 arról beszél,
hogy JHVH fellép a védtelen asszony védelmében, akkor
ebben már valószínűleg a szövegen belüli indirekt kritikát
fedezhetjük fel, amely diszkreditálhatja a nőt veszélyeztető, romboló beszédet: „A gőgösök házát összedönti az
Úr, de megszilárdítja az özvegyek határát.”
A nőről való gúnyolódó beszédet tekintve továbbra is
leszögezhetjük, amit már a habilitációs dolgozatomban is
hangsúlyoztam, hogy a zsémbes asszonyról szóló kijelentéseket nem lehet úgy értelmezni, „…hogy a nők létének
alapját tükröznék. Mert bár zsémbesnek nevezik a nőket,
ez mégis mindig melléknévi-értelmezői formában történik, tehát nem azt mondja ki, hogy ez általában a nők
22
A második felét bevezető -ot inkább adverzatívnak, mint kopu latívnak kell tekinteni, a Példabeszédekben máshol is található antiteti kus parallelismus membrorumok és analóg konstrukciójuk alapján.
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alaptulajdonságaként értendő.”23 (V. P. ford.) Mivel az ilyen
látszólag humoros szövegek messzemenően intenzívebben
hatnak, mint az inkább „csak” tárgyilagosan megfogalmazottak, és ráadásul alig találunk olyan mondásokat,
amelyek pozitívan beszélnének a nőről, ezért erősödik az
általánosítás veszélye. Az a nagyon pozitív nőkép, amellyel
a Bölcsesség asszonyról szóló szövegeiben találkozhatunk, és
amely ráadásul megelőzi a szentenciagyűjteményt, jóllehet
szerkesztői oldalról nézve jelentős ellensúlyt képez, ám ha
a mondások használatából indulunk ki, azt látjuk, hogy csak
egyesével alkalmazzák őket. Aki manapság bibliai mondásokat idéz, azt a legkevésbé sem érdekli a szövegkörnyezet
és a benne rejlő – akár korrigáló – szerkesztői szándék.
A mondások ismétlése az érzelmi síkot is megszólítja.
Ha a Példabeszédek didaktikus aspektusát is szemügyre
vesszük, akkor bizonyos célokat nemcsak kognitív, hanem
affektív síkon is felismerhetünk.24 A nőről való gúnyolódó
H AUSMANN 1995, 155. o.
Ehhez vö. VEATCH 1998, 15. jegyzet: „Gyakran hivatkozunk itt a talán
mesterséges, de kétségtelenül hasznos megkülönböztetésre affektus és
kogníció között. N [normál humor] és V [sértő humor] egyaránt »egy-egy
szituáció valamilyen értelmezése«, amelynek emocionális vagy affektív
töltete van. Az »affektus« itt az emocionális tartalomra vagy attitűdre
vonatkozik, ellentétben a »kognícióval«, amely a szubsztantív, ténybeli
tartalomra. Így egy szituáció tényeinek leírására irányuló propozíciók
kognitív reprezentáció formáját öltik, miközben az adott szituációra,
illetve egyes aspektusaira adott emocionális válaszok leírása a szubjektív
szemlélő affektusainak reprezentációja lesz. A »szituációt« mint olyat
úgy definiálhatjuk, mint amelyre a szemlélő figyelme irányul, illetve
amely értelmezői fókuszában elhelyezkedik (ami magában foglalhat
sok vonatkozó propozíciót, beleértve asszociáció útján kapcsolódó más
affektív interpretációkat). Bármely szituáció bármely értelmezésében
benne rejlik egy propozicionális tartalom, a szituációnak, illetve a szituáció jellegének és vonatkozásainak lényegét illetően. Ezért aztán N és V
mint »egy-egy szituáció értelmezése« bizonyosan a kognitív reprezentáció
formáját ölti. Ugyanakkor az emberek mindig úgy értelmezik az általuk
észlelt szituációkat, mint amelyek bizonyos emocionális vagy affektív
tartalmat is hordoznak, még abban az esetben is, ha azzal a nullfokú
interpretációval van dolgunk, miszerint az adott szituáció tökéletesen
érdektelen. N és V felfogható úgy, mint olyan kognitív reprezentációk
helyettesítője, amelyek a legalapvetőbb affektív distinkciók segítségével
23

24

beszéd gyakorisága, valamint az, hogy a nőt nyelvileg tudatosan alárendeli a férfinak, és tőle teszi függővé, elkerülhetetlenül arra irányul, hogy érzelmi szerepét tekintve
olyan lényként kezdje kezelni, akinek kárán a (férfi)ember
nagyon jól tud mulatni. Itt mutatkozik meg, mennyire
igaza van Athalya Brenner kijelentésének: „A humor nem
szükséges, de vicces.”25 Mellesleg a valóság is azt mutatja,
hogy ezt azok tudják így megélni, akik a humor e fajtájának
alanyai, nem pedig azok, akik elszenvedői. Ezzel viszont az
is megmutatkozik, milyen intenzív hatás(történet) írható az
ilyen megnyilatkozások számlájára, ha magától értődőnek
tekintik a nyelv ilyen módon történő használatát, és nem
veszik (többé) figyelembe a nőre gyakorolt hatását.
Már 1Móz olvasása közben is felfigyelünk a nyelv teremtő erejére. Bár ott ugyanúgy, mint Deutero-Ézsaiás
esetében, Isten nyelveként lesz hatóvá. Mégis, messze
az isteni szavakon túl is létezik a szó valóságot teremtő
potenciálja, amint azt többek közt a nyelv performatív
aspektusának kutatása is egyértelművé teszi. Így hát az
ehhez hasonló beszéd veszélyessége nem alábecsülendő.26
Végül emlékeztethetünk a beszéd – pozitív – hatása felé
való szükséges orientációra, amelyet a bevezetőben fogalmaztunk meg, és amelyet ebben az összefüggésben is
jobban figyelembe kellett volna venniük azoknak, akik
ezeket a mondásokat öszeállították.
Fordította Verebics Petra

kognitív tartalmukat részben módosítják. Így ez az elmélet mind affektív,
mind kognitív pszichológiai tulajdonságokat meghatároz.” (V. P. ford.)
25
BRENNER 2003, 90. o. A továbbiakban Athalya Brenner arra hívja
fel a figyelmet, hogy „a humor »gyanús ügyletre« is vonatkozhat, az
önleleplezés és az agressziórobbanás freudi értelmében” (V. P. ford.).
26
Így kellene több figyelmet szentelni ebben az összefüggésben a Péld
10,19 antitézisének („A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az
eszes ember vigyáz a beszédre”), vagy a Károli-fordítás szóválasztásával, amely jobban megfelel a héber szövegnek struktúrájában és ezzel
kijelentésének szándékában is: „A sok beszédben elmaradhatatlan a
vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.”
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Hűtlen asszonyok – táncoló szüzek
Női képek, női szerepek Jeremiás könyvében



VARGA GYÖNGYI

A PRÓFÉTAI KÖNYV ÉS A NŐI SZEREPEK
A keresztény teológia közel két évezreden keresztül lényegében elkerülte a valódi szembesülést a női létezés alapvető
kérdéseivel. A nők helyzete az egyházban szociológiai és
emberjogi kérdésből a múlt század hatvanas-hetvenes
éveinek fordulóján vált teológiai kérdéssé. Bár a feminista
bibliakritika és bibliaértelmezés közel egy évszázados
múltra tekint vissza, csupán az utóbbi két évtized során kapott tudományos rangot a bibliatudomány keretén
belül. Valójában napjainkban vált csak a bibliai exegézis
természetes velejárójává a szentírási szövegekben tükröződő női szerepekkel, az értelmezés női szempontjaival
kapcsolatos kérdésfelvetés.
Általában véve azt mondhatjuk, hogy a teológia női arca
a szabadításteológiák köréből nőtte ki magát.1 Éppen ezért
a teológiai reflexiók, megközelítések hátterében a fennálló hatalmi struktúrák kritikája mindvégig megmaradt.
1
Szabadításteológiáknak nevezzük az elnyomottak, szegények, kizsákmányoltak, kirekesztettek, faji, etnikai, kisebbségi alapon megkülönböztetettek felszabadítására irányuló teológiák összességét. A
múlt század hatvanas éveiben Latin-Amerikában született szociális
elkötelezettségű, radikális hangvételű mozgalmak a szenvedés tapasztalatából kiindulva Krisztus megváltásának lényegét a rabságból való
felszabadításban, felszabadulásban ragadják meg.
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A Szentírás vizsgálatát tekintve a női exegézis azt a célt
tűzi maga elé, hogy a bibliai szövegek kánoni tekintélyével megerősített „férfiteológia” erődjéből kiszabadítsa és
fölszabadítsa a női gondolatokat, látásmódokat.2
Ebben a tanulmányban az Ószövetség egyik legjelentősebb és sokat kutatott prófétai iratával, Jeremiás
könyvével foglalkozom. Teológusnőként azt vizsgálom
meg, hogy a könyvben fellelhető, nőkkel kapcsolatos kijelentések, képek, sztereotípiák, teológiai konstrukciók
milyen exegetikai megfontolásokra vezetnek el, és milyen
értelmezési lehetőségeket mutatnak meg – adott esetben a
klasszikusnak tekinthető megközelítésekkel, már alaposan
„bejáratott” értelmezési utakkal szemben is.
Jeremiás könyve költői és prózai szövegek együttese,
amelyben az intelemtől a fenyegető jövendölésekig, az
ígérettextusoktól a bölcsességi hagyományig számos műfajjal találkozunk. Hiába keresünk azonban valamiféle
konkrét rendező elvet, átfogó kronologikus rendet: inkább
úgy tűnik, a szerkesztés(ek) alapvető szempontja az volt,
hogy egy iratba rendezve mindent megőrizzen, ami a
prófétával kapcsolatos hagyományként fellelhető volt.3
Az imádságok, panaszdalok, a száműzötteknek címzett
levél, a példázatok, jelképes cselekedetek, valamint a
2
E témához – általános bevezetőként is – két fontos könyvre hívom
fel a figyelmet: SCHOTTROFF–SCHROER–WACKER 1995; PARSONS 2002.
3
A prófétai iratot négy nagyobb egységre bonthatjuk föl: Az 1–25.
fejezet prófétai intéseket, kijelentéseket foglal magában. A 26–45. fejezet jobbára elbeszéléseket tartalmaz; a 37. fejezettől kezdve a próféta
sorsával kapcsolatos eseményekről olvasunk Jeruzsálem ostroma alatt
és után. Ebbe a narratív egységbe épült bele az úgynevezett „vigasztaló
könyvecske”, amely lényegében egy ígéretgyűjtemény: valószínűleg Jeremiás tanítványi köréből származhat. A harmadik egységben (46–51.
fejezet) az idegen népek elleni fenyegető jövendöléseket találjuk. Az
utolsó, 52. fejezet egy történeti függelék, 2Kir 24–25 hagyományának
átvétele. Jeremiás könyve valószínűleg két héber nyelvű változatban
létezett, mivel a Septuaginta (a héber Biblia görög fordítása) egyes
szövegegységeket más sorrendben hoz, és tartalmi eltérések is találhatók az úgynevezett maszoréta (hagyományosan elfogadott) héber
szövegformához lépest.

biografikus szövegek olyan prófétai tradíciót alkotnak,
amely egy fölöttébb kritikus időszak társadalmi-politikai változásaira, kihívásaira reflektál.4 Jeremiás könyvét
problémaérzékenysége és hitelesen személyes hangvétele
miatt az Ószövetség iratai között az egyik legérettebb
teológiai műnek tartják.
A prófétai hagyomány sokszínűségéből is adódik, hogy a
könyvben szinte kivétel nélkül megjelennek a tradicionális
női szerepek: szűz, mennyasszony, férjes asszony, anya és
parázna nő. E női képek teológiai reflexiói a prófétának
és tanítványi körének, illetve a későbbi szerkesztők látásmódjának felelnek meg. Férfi perspektívából, patriarchális
alapállásból megfogalmazott elvárásokat mutatnak, és a
kor társadalmi konszenzusaira épülnek.
Kulturális antropológiai kutatások meggyőzően mutatták ki,5 hogy az ókori Közel-Kelet mediterrán társadalmaira – így nagy vonalakban az óizraeli társadalomra is – jellemző a tisztességnek mint legfőbb értéknek a szégyennel
való szembeállítása: e két fogalom adja az érték–értéktelenség etikai alapképletét. A férfiak a nyilvános szférában,
a „kapuban”: a férfitársadalom e jellegzetes intézményénél
és frekventált helyszínén kapják meg méltóságuk, ismertségük és elismert voltuk garanciáját. Ha egy férfi nem
lép ki a magánszférából, akkor csorba esik becsületén és
tisztességén: „anyámasszony katonájának” titulálják, és
környezete szembesíti szégyenével. A nők tisztességüket,
becsületüket a privát szférán belül maradva őrzik meg;
a családi körben, otthonukban vitathatatlan méltósággal
bírnak. Ha azonban kilépnek ebből a védettségből, beágyazottságukból a nyilvános szférába, szégyenbe esnek: hamar
olyan helyzetbe kerülnek, amelyben megkérdőjelezhető a
méltóságuk, és a nyilvános szférában mozgó férfi számára
megszerezhető szexuális prédává válnak.
Lásd KOMORÓCZY 1992, 182–209. o.
A kulturális antropológia és a biblikus teológia közös metszetének
vizsgálata amerikai biblikus kutatók köréből indult el. E helyen egy alapműre hívom fel a figyelmet: MALINA 1981. Lásd még MALINA–PILCH 1998.
4

5
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A házasságtörés szankcionálása tekintetében az ószövetségi hagyományban kettős mérce alkalmazását látjuk:
a férfi mindig kívülről lép be a kapcsolatba, így a másik
férfi házasságát töri, mivel a feleség „csak” a tulajdona a
férjének; érdekes módon a lehető legtöbb esetben enyhébb büntetést is kap. A nő viszont a saját házasságát,
ezzel együtt a család egységét kockáztatja: a házasságtörés lényegében ennek a családba való beágyazottságnak
a feladása, így a felelősség nagyobb súllyal nehezedik rá,
és sokkal szigorúbb büntetésben részesül.6
A női sorshoz, alapvető női tulajdonságokhoz, illetve
viselkedésmódokhoz a prófétai hagyomány negatív tartalmakat, konnotációkat kapcsol. Nagyon úgy tűnik, a
női sajátosságoknak nincs önmagukban értékük – pozitív
tartalmukat eltakarja, sőt olykor ezzel teljesen ellentétes
irányba mutat az a látásmód, amely a női jelleget veszélyként, fenyegető kísértésként ragadja meg.
• A szépség erényével a csábítás kísértése, a paráznaságra való hajlam áll szemben. A pozitív esztétikai
érték gyorsan devalválódik, amint a férfiak rájuk leselkedő veszélyforrást látnak benne.
• A prófétai megközelítés értelmében az ékszerek, díszek a parázna nők által (is) viselt tárgyak: kézenfekvő
ezért a mezítelenség, a szemérem kontraszttémájával
összekapcsolni.
• A tisztaság, szüzesség, illetve a mátkaság pozitív értékelése mellett majdnem minden esetben hangsúlyt
kap, hogy ez a leginkább veszélyeztetett erény és érték.
• A házasságban élő nő és családja számára az asszonylét
értékes szerepkör (lásd a derék asszony dicséretét:

6
Bár a tórai szabályozást tekintve az együtt elkövetett házasságtörés
mindkét fél számára halálbüntetéssel járt (lásd 5Móz 22,22; 3Móz
20,10), az Ószövetség tud azonban például a féltékenységi törvényről
(4Móz 5,11–31) is, amely szerint a férjben felmerült gyanú esetén a
feleség hűségét a pap „átokhozó vízzel” vizsgálja meg; fordított esetről
természetesen nem olvasunk.

Péld 31), ugyanakkor a férjes asszony potenciális hordozója a csalfaság, hűtlenség tulajdonságainak.
• A női lét talán legmélyebb misztikus tapasztalata: az
áldott állapot és a szülés a prófétai iratokban a gyengeség, kiszolgáltatottság, szorongás jelévé, illusztrációjává devalválódik.
Ez az öt pontban röviden felvázolt, a nőiségre kritikusan
reflektáló prófétai megközelítés Jeremiás könyvében is
megjelenik. A következőkben ezeket az androcentrikus
hangsúlyokat, tendenciákat igyekszem nyomon követni és
megragadni a szövegekben kirajzolódó női képek, szerepek
összefüggésében.

A PRÓFÉTA SZEMÉLYES ÉLETÚTJA
A prófétai sors a szolgálatnak, hivatásnak alárendelt élet.
Jeremiás esetében ez egyet jelent a házasságról, családról
való lemondással, a magány, számkivetettség vállalásával. Isten emberére nem vár normális, hétköznapi „férfiférj-apa” szerep: idegenként, sőt a társadalmi normáktól,
konvencióktól elidegenedett emberként mozog kortársai
között.
A próféta küldetésének felvállalása egyben elszakadás
is minden emberi, szociális kapcsolattól, kötöttségtől.
Mindez azért, hogy megvalósulhasson egyetlen, szoros
kötődése JHVH-hoz; nyilvánvalóvá legyen teljes elköteleződése, és ezzel egyfajta radikális példaképként álljon
környezete, embertársai előtt: „Majd így szólt hozzám
az Úr igéje: Ne végy senkit feleségül, ne legyenek fiaid és
leányaid ezen a helyen!” (Jer 16,1–2)
A Jeremiás-hagyomány biografikus elemei tehát egy
olyan prófétaszemélyiséget mutatnak be, akinek nem
adatik meg, hogy felesége és gyermekei jólétéért munkálkodjon és életükért aggódhasson mint felelős családapa;
élete maga példázza a bekövetkező ítéletet. „Ez a hely”:
Jeruzsálem, Júda a babilóniaiak fegyvere és az éhínség mi-
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att pusztulással sújtott területté lesz, ahol a halottak fölötti
gyászra sem marad már lehetőség. Ebben a tekintetben a
prófétai sors a „kollektívum”: Izrael sorsát szimbolizálja.
Júda gyermekeit eléri JHVH halálos ítélete.7
A prófétai confessiók egy gyötrelemmel teli élet tapasztalatait tárják föl.8 Legradikálisabb megfogalmazásukban
Isten emberének kétségbeesését mutatják az élet értéktelensége, értelmetlensége miatt.9
A próféta személyes sorsához kötődő női motívum az
anyasággal kapcsolatos. Az anyaméh gyümölcse, a gyermekvárás és a születés élménye a biografikus szövegekben
negatív tartalmat kap. Ez a megközelítés éles ellentétben
áll azzal az általános vélekedéssel és egészséges ószövetségi
látásmóddal, amely a (fiú)gyermek világra jöttét JHVH
egyik – ha nem legnagyobb – áldásának tekinti.
Jeremiás megszületése ellen – úgy tűnik – az Örökkévalónak sincs kifogása; Isten embere „prenatális” prófétai
elhívásban részesül.10 JHVH már születése előtt lefoglalja
őt, hogy akaratának szószólója és választott szolgája legyen:
„Így szólt hozzám az Úr igéje: Mielőtt megformáltalak az
7
Brueggemann megjegyzi, hogy Jer 29,6-ban csillan föl újra a jövendő
reménye: „Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok!” – addig
azonban a kemény és kíméletlen ítélet szava hangzik. BRUEGGEMANN
1998, 151. o.
8
Lásd például THOMPSON 1980, 88–89. o.
9
Henning von Reventlow világított rá, hogy a Jeremiás vallomásaiként
számon tartott szövegegységek (Jer 11,18–23; 12,1–6; 15,10–21; 17,12–
18; 18,18–23; 20,7–18) – műfajukat tekintve – a Zsoltárok könyvének
egyéni panaszdalaihoz hasonlítanak, és így nem feltétlenül biografikus,
inkább liturgikus funkciójuk van (R EVENTLOW 1963). Abban egyetértés
van, hogy e szövegrészeket a redakció munkájának tulajdoníthatjuk.
Mindazonáltal szervesen illeszkednek a prófétai hagyomány egészébe.
A könyvben megfogalmazott gondolat, miszerint a próféta személyes
élete ítéletet példáz – amint azt a 16. fejezet elénk tárja –, nem hagy
kétséget afelől, hogy Isten embere mindenkor az üzenet által megragadott, annak szolgálatában egzisztenciálisan elkötelezett személy volt.
10
Jeremiáshoz hasonlóan „magzati elhívásban” részesült DeuteroÉzsaiás könyvében a „szolga” is; erről a második szolgaénekben értesülünk (Ézs 49,1). Úgy tűnik, Pál apostol számára is így értelmezhető
leginkább Istentől kapott küldetése (Gal 1,15).

anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél,
megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.” (Jer 1,4)
A megismerés és megszentelés aktusa a próféta legitimációjának az alapja. Azzal, hogy JHVH bensőséges viszonyt
kezdeményez, és megszenteli prófétáját, választásával
elkülöníti őt a maga számára.11
A prófétai vallomásokat olvasva felvetődik a kérdés:
vajon ezért a szenvedéssel teli életért az anyát terheli-e a
felelősség, vagy ő valójában csak eszköz JHVH szándékának megvalósításában? Úgy tűnik, Jeremiásnak nincs más
módja a lázadásra, mint születése napját kárhoztatni, és
így közvetett módon tulajdon édesanyja döntését, anyaszerepét kérdőjelezi meg: „Jaj nekem, anyám, mert arra
szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal!”
(Jer 15,10)
Az alábbi textus a confessiók sorában a legradikálisabb hangot üti meg. Jeremiás minden keserűsége benne
összpontosul: „Átkozott az a nap, amelyen születtem, ne
legyen áldott az a nap, amelyen anyám szült! (…) Miért
nem öltek meg anyám méhében, hogy anyám lett volna a
sírom, méhe örökre terhes maradt volna! Minek is jöttem
ki anyám méhéből, ha csak gyötrelmet és szenvedést látok,
és napjaim szégyenben érnek véget?” (Jer 20,14.17–18)
Jób könyvében is találunk hasonló gondolatot, amely
Isten emberének e végső kétségbeesését, egzisztenciális
kiszolgáltatottságát fogalmazza meg (Jób 3,1–26). Mindkét ószövetségi személyiséget az átélt szenvedés indítja e
radikalitásukban is a tehetetlenséget kifejezésre juttató
gondolatokra. A jeremiási szövegegységben a fokozás stilisztikai elemével találkozunk: a 14. versben először az
átokmondás, aztán az áldás tagadó formája szerepel egy
mondaton belül. A 17. és 18. versben az egymást követő
11
Érdekes módon JHVH népével való kapcsolatát is ez a kettős cselekedet, magatartás jellemzi. A megismerés és megszentelés egyszerre
Istentől kapott ajándék, ugyanakkor elvárásként is megjelenik. Izraelnek
törekednie kell arra, hogy bensőséges kapcsolatot tartson fönn Istenével,
és megszentelődjön a vele való szövetségi viszonyban (2Móz 19,7).
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két költői kérdés is ugyanezt a fokozást, tartalmi elmélyítést szolgálja. A 17. versben az „anya” és a „sír” két fogalmának összekapcsolása drámai módon fejezi ki, hogyan
vált az élet ajándéka teherré Isten embere számára. Az
átélt szenvedés és a kiszolgáltatottság súlyával terhelten
a próféta a halál mielőbbi bekövetkeztében látja az élete
értelmetlenségétől való szabadulás egyetlen lehetőségét.
A prófétai önátok az emberi sors legnagyobb mélységéből fakad föl mint a protestálás, a nemet mondás jogának
végső, tragikus megnyilatkozása, és ezzel a radikális kérdéssel szembesíti az olvasót: vajon mennyi áldozatot kell
és lehet vállalni, és mennyi terhet bír el az Isten embere?

„NÉPEM/NÉPEK LEÁNYA”
A városok, települések, országok, népek általában nőneműek a héber nyelvben. Valószínűleg a közösségi térnek
mint az összetartozás helyének és ezzel összefüggésben
a befogadásnak sajátosan női attitűdje adhat alapot erre.
Ebből a grammatikai adottságból következően kézenfekvő
volt, hogy a társadalmi és vallási szóhasználat, illetve a
politikai propaganda egyaránt lelkesen építsen a női metafora kibontására, és felhasználja a megszemélyesítés és
a képes beszéd adta nyelvi eszközöket.12
Az északi országrész pusztulása után Júda királyságában is fontosnak látszott szorosabb kapcsolatok kiépítése a szomszédos népekkel. Az idegen nagybirodalmak
terjeszkedéseit, hódításait egymással kötött politikai
paktumokkal, szövetkezésekkel kísérelték meg kivédeni
vagy legalább késleltetni. A politikai taktikázások gyakori
súrlódásokkal és többnyire militáris lépésekkel jártak.
12
Pamela GORDON és Harold C. WASHINGTON tanulmányukban (1995,
308–325. o.) meggyőzően mutatják ki, hogy a „rape language”, az erőszak nyelvi megjelenése végső soron nem egy úgynevezett „szemantikai
balesetnek” tudható be, amint azt számos exegéta gondolja, hanem
tudatos genderideológiai megfontolás áll a gondolatmenet hátterében.

A szomszédos népekkel való viszonyt a prófétai iratok
tanúsága szerint mindig is beárnyékolta a tény, hogy az
idegen kultuszok Izrael számára folyamatos veszélyforrást
és a bálványimádás kísértését jelentették. Ez az ószövetségi
teológiai alapképlet a „paráznaság = nő”, illetve „bálványimádás = »népem leánya«” tematikus megfeleltetéseit
hozza. Logikus és célra vezető tehát a nőkkel kapcsolatos
könnyen adódó sztereotípiák alkalmazása.
Az Izrael szüzének, Sion/Jeruzsálem leányának szóló prófétai ige egyrészt bűnbánatra, gyászra szólít fel,
másrészt a nép(ek) bukását, szenvedését konstatálja, de
arra is van példa, hogy mondanivalója kemény hangú
ítélethirdetés. A leány elbizakodott, szófogadatlan,13 ez a
tulajdonsága a hűtlenség, paráznaság bűnébe ejti: „Igen borzalmas dolgot követett el Izráel szűz leánya.” (Jer 18,13b)
Súlyos vétkéért büntetést érdemel: a retorziót idegen
nagyhatalmak Júda-Jeruzsálem elleni fellépésében, pusztításában látjuk megvalósulni. „Elpusztítom Sion leányát,
a szépet és gyönyörűségest.” (Jer 6,2) „Mondd el nekik ezt
az igét: Szememből könnyek hullanak éjjel-nappal, és nem
apadnak el. Mert súlyos sebet kapott népem szűz leánya,
igen fájdalmas csapást.” (Jer 14,17) „Népem leánya, öltözz zsákruhába, fetrengj a hamuban! Gyászolj, mintha
egyszülöttedért tennéd, zokogj keservesen! Mert hirtelen
eljön a pusztító ellenünk.” (Jer 6,26)
Bár Jeremiás könyvében Jer 13,20–27-en kívül – amelyről később részletesen is lesz szó – nem találkozunk a
motívum egy kiélezett, a szexuális erőszak irányába mutató kidolgozásával, a tendencia, illetve a gondolatmenet
irányultsága felismerhető a szövegekben.14 A szűz leány
13
Lásd Jer 31,21b–22: „Térj vissza, Izráel szüze, térj vissza városaidba!
Meddig tétovázol még, te szófogadatlan leány? Mert valami újat teremt
az Úr a földön: a nő jár a férfi után!” Az igevers utolsó mondata érdekes:
a tradicionális nemi szerepek felborulásáról lehet szó? Ebben ragadható
meg a büntetés, a hűtlenség konzekvenciája?
14
A bűn megtorlása mint erőszakos cselekmény a következő prófétai igékben kerül elő legmarkánsabban: Hós 2,16–17; Mik 4,11; Náh
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vagy éppen parázna leány/nő számára saját szépsége, kívánatos volta jelent veszélyt: a fájdalmas csapások és az
ebből következő gyász nem hagynak kétséget afelől, hogy
itt a legsúlyosabb vétek elkövetéséről van szó.15
Nem csupán Júdára, Jeruzsálemre, illetve Izraelre vonatkoztatható ez a „leánytematika” (héber szóösszetételekben:
 – bat), a hódító nagybirodalmak, szomszédos népek is ott
sorakoznak előttünk e szókapcsolatokban: „Menj Gileádba,
és végy balzsamot, Egyiptom szűz leánya! Hiába a sok orvosság, mégsem gyógyulsz meg! (…) megszégyenül Egyiptom
leánya, északi nép kezébe kerül.” (Jer 46,11.24) „Jajgassatok
Hesbón miatt, mert romba dől, kiáltozzatok, Rabbá leányai!
Öltsetek gyászruhát, gyászoljatok, tántorogjatok a kőfalak
között! Mert Milkóm fogságba megy papjaival és a vezetőkkel
együtt. Mit dicsekszel a völgyeiddel, termékeny völgyeiddel,
te elbizakodott leány, aki kincseidben bízol, és azt mondod:
Ki törhetne rám?” (Jer 49,3–4) „Mert így szól a Seregek
Ura, Izráel Istene: Olyan lett Babilon leánya, mint a szérű,
amikor ledöngölik.” (Jer 51,33)

HŰTLEN ASSZONY
A nők elleni agresszió gyakori ószövetségi megnyilvánulása,
amikor a bibliai szerzők a hűtlenség teológiai kérdését a
nő parázna jellemével illusztrálják.16 A negatív női kép a
vallási, politikai „propaganda” eszköztárát bővíti. A parázna nőt jelölő héber kifejezés ( –zonah) ugyanakkor
szemantikailag nehezen körülhatárolható: házasságtörő
3,5–6; Ézs 47,1–3. A két utóbbinál a női méltóság megalázása, illetve
a szexuális erőszak idegen népekre vonatkozik: Ninivére és Babilonra.
Általában elmondható, hogy mielőtt a szexuális erőszakra sor kerül,
a szűz leány a férfifantázia vágyának tárgya; az abúzus után már csak
„rossz nő”: a szégyen egyértelműen rá helyeződik.
15
Erről a témáról lásd M AGDALENE 1995, 326–352. o.
16
A házasságtematika egyik alapszövege Jer 3,20-ban található: „De
ahogyan egy asszony hűtlenül elhagyja házastársát, úgy hagytatok el
hűtlenül engem, Izráel háza! – így szól az Úr.”

feleséget, prostituáltat, kontrollálatlan női szexualitást,
férfi patrónus által eltartott nőt egyaránt érthetünk alatta.
Jeremiás könyvében a házasságmetafora teljesen kidolgozott, már-már költői formát ölt; „teljes pompájában” áll
előttünk. JHVH mint hűséges, szerető férj mélységesen
csalódott hitvesében, és felháborodottan elítéli őt. Júda/
Jeruzsálem – Izrael/Samária mint hűtlen, parázna feleség
Isten büntetésére számíthat.
A hű férj, JHVH reakcióinak a prófétai hagyományban
sokféle útja, megnyilvánulási formája van, amely a mély
megrendüléstől a csalódás kifejeződésén át az ítéletig és
adott esetben a terrorig ível.
A parázna paradigmájához kötődő ellentétpárokat az
alábbiakban foglalom össze:
• JHVH emlékezik – Isten népe elfelejtkezett Uráról;
• JHVH népéhez köti magát (szövetség) – Isten népe
széttépi ezt a köteléket;
• JHVH a sértett fél, méltán haragszik – Isten népe: a
sértő nem tanúsít bűnbánatot;
• JHVH kizárólagos tiszteletet, szolgálatot vár – Isten
népe más istenek felé is nyitott;
• JHVH mellett élet, biztonság és jólét vár népére –
JHVH nélkül kiszolgáltatottság, szenvedés, halál az
osztályrésze Izraelnek.
Phyllis Trible könyvében, amely ma a női teológia egyik
alapművének számít,17 „terrorszövegeknek” nevezi azokat
az ószövetségi textusokat – elsősorban is prófétai kijelentéseket –, amelyeket erőteljesen áthat az erőszak témája.
Ezek az ószövetségi igék Trible szerint JHVH-t magát is
úgy mutatják be, mint aki nem avatkozik bele a nők ellen
elkövetett erőszakos cselekményekbe, passzív résztvevője
a történeteknek; sőt olykor ő maga is erőszaktevővé, aktív
elkövetővé válik.
Hós 1–3; Ez 16,23; Jer 2–5 textusait a feminista teológia
a „prófétai pornográfia” címmel illeti. Ez az élesen provo17

TRIBLE 1984.
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katív szókapcsolat első hallásra tiltakozást, de legalábbis
erőteljes fejcsóválást válthat ki belőlünk. Ha azonban
közelebbről megvizsgáljuk a fenti ószövetségi textusokat, hamar világossá válik, mennyi verbális erőszak és
„terror” koncentrálódik bennük. Minden bizonnyal ezek
a prófétai pornográfia nyelvi eszközeivel megtámogatott
nyilvános igehirdetések a hallgatóság figyelmét felkeltő
témát hoznak. Nem lehet nem figyelni ezekre a szavakra.
Ezékiel 16. és 23. fejezete megy a legtovább a verbális
erőszak terén, ugyanakkor Jer 2–5-ben és Hós 1–3-ban
is hasonló jellegű teológiai gondolatmenetekkel találkozhatunk.18 Ha a szóhasználat erősségét és a tartalmi
kérdéseket tekintve fokozatokat akarnánk meghatározni,
a Jeremiás-szövegek Hóseás és Ezékiel könyvének textusai
között félúton helyezkednek el.
A verbális erőszak legkonkrétabb megnyilvánulásai
Jeremiás könyvében JHVH-t mint bosszúálló Istent mutatják be. Jer 13,26-ban ezt olvassuk: „Én is arcodra borítom ruhádat.” Izrael büntetése, a paráznaság bűnének
megtorlása pornografikus cselekedet lesz JHVH részéről!19 Az erőszak verbális eszköztárából merítve a prófétai
hagyományban reflektált házasságmetafora ilyen módon
sajnos egyértelműen a szeretetkapcsolat pervertálásának
szolgálatában áll.
A házasságmetafora összefüggésében a nemi szerepekre
történő reflexiókra itt, Jeremiás könyvében is az alábbi
súlypontok jellemzők:20
• A női szexualitás negatív előjelű a férfi szexualitás
pozitív vagy neutrális értékéhez viszonyítva. Alapve18
A feminista exegézis e „prófétai pornográfiaként” számon tartott
szövegeket élesen bírálja nőkkel kapcsolatos negatív reflexióik, sérelmes
és előítéletekkel teli látásmódjuk miatt. Lásd BRENNER 1995a.
19
JHVH attitűdje a féltékeny férj viselkedésével írható le a próféta
számára. E látásmódot, megközelítést az ószövetségi hagyomány egyáltalán nem tartja problematikusnak. A női teológiai reflexió teszi föl
a kérdést: milyen istenkép következik ebből? Lásd JAHNOW 1994.
20
Lásd BRENNER 1995b, 262. o.

tően földi, deviáns, és a gyönyör keresése motiválja
és határozza meg.
• JHVH viselkedése, magatartása mutatja be a férfi szexualitást; ugyanez megfordítva is érvényes: a férfilét
és férfipotenciál modellezi JHVH erejét, hatalmát,
cselekvőképességét, amely politikailag, szociálisan és
morálisan is korrekt.
• A nő a férfinak alárendelt, nyilvánosan is elnyomott,
kontrollált szerepben van: szubjektum helyett objektum. Ez az alávetettségét „bebetonozó” és a tárgyiasítását elősegítő attitűd lényegében egyet jelent a nő
dehumanizálásával.
A házasságmetafora pozitívnak tekinthető alkalmazására
egyetlen példa van Jeremiás könyvében: „Így szólt hozzám
az Úr igéje: Menj és hirdesd Jeruzsálemnek: Ezt mondja az
Úr: Emlékszem rád: ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön.”
(Jer 2,1–2) A következőkben azonban egyre radikálisabb
hangot üt meg a próféta: „Elfeledkezik-e ékszereiről a lány,
díszes övéről a menyasszony? Rólam elfeledkezett népem
számtalanszor.” (Jer 2,32) „Réges-régen összetörted igádat, széttépted kötelékeidet, és ezt mondtad: Nem akarok
szolgálni! De minden magas dombra és bujazöld fa alá
lefekszel, mint egy parázna.” (Jer 2,20)
Jer 3,1–5 közelítése teljesen negatív. Ez a szövegegység
a házasság intézményének tórai szabályozására reflektál.
5Móz 24,1–4 értelmében az asszony második férjétől való
elválása után nem térhet vissza első férjéhez, mert az ő
számára már tisztátalanná vált. A prófétai kijelentés erre
a rendelkezésre épít, amikor JHVH parázna népét ostorozza: „Majd ezt mondta: Ha valaki elbocsátja feleségét,
és az eltávozva férjétől egy másik férfié lesz, vajon viszszatérhet-e megint hozzá? Nem válna-e ezzel gyalázatossá
az ország? Te pedig, aki sok barátoddal paráználkodtál,
vissza akarsz térni hozzám? – így szól az Úr. Nézz föl a
hegytetőkre, és lásd meg: hol nem háltak veled? Kiültél
eléjük az útra, mint az arab a pusztában: gyalázatossá
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tetted az országot paráznaságoddal és gonoszságoddal.
Ezért maradtak el az esőzések, tavaszi eső sem volt. Mégis
olyan a homlokod, mint egy paráznáé, félredobtál minden
szemérmet. Bezzeg most így kiáltasz hozzám: Atyám! Ifjúságomtól fogva te vagy a segítőm! Örökké tart-e haragod,
megmarad mindvégig? Így beszélsz, de közben folytatod
rossz életedet, ahogy csak bírod.” (Jer 3,1–5)
Először Izrael, majd Júda tért rossz útra: „És bár látta
(Júda), hogy a sok házasságtörés miatt elbocsátottam az
elpártolt Izráelt, és kiadtam válólevelét, mégsem félt húga, a
hűtlen Júda, hanem elkezdett ő is paráználkodni. (Jer 3,8)
Ezért Júda is ítéletre számíthat. A női szépség csábítása mit
sem ér: senki sincs már, aki Júda segítségére lenne szeretői
közül. JHVH népe nem csupán megvetésre számíthat,
de egyenesen pusztulásra, halálra ítélt. Ez a kijelentés jó
példája a Jeremiás könyvének karakterét meghatározó
fenyegető jövendöléseknek: „Hát te, pusztulásra ítélt,
mit csinálsz? Bíborba öltözöl, arany ékszerekkel ékesíted
magad, festékkel készíted ki a szemedet? Hiába szépítgeted
magad: szeretőid megvetettek, életedre törnek!” (Jer 4,30)
Amint arról már korábban említést tettem, a könyv legerősebb „pornografikus” kijelentése Jer 13-ban található.
A 20–27. versek egy kerek poétikus egységet alkotnak
egy perbeszéd keretébe ágyazott panaszdalként, amely
több exegéta véleménye szerint az egyik legnehezebb
textus a könyvben.21 A prófétai képes beszéd itt „teljes
pompájában” jelenik meg: „Ezért én is arcodra borítom
ruhádat, hogy kilássék gyalázatod. Bujaságodat, vihogásodat, fajtalan paráznaságodat és bálványaidat ott látom a
halmokon és a mezőn. Jaj neked, Jeruzsálem! Nem akarsz
megtisztulni. Mikor lesz ennek vége?” (Jer 13,26–27)
A gondolatmenet előzményét a 22. versben találjuk: bár
Júda/Jeruzsálem elbizakodottságában nem gondolt meg21
Bár az üzenet világos, a részletek – és főleg a szövegegységben említett különböző személyek – sok értelmezési kérdést vetnek föl. Lásd
THOMPSON 1980, 373. kk.; BRUEGGEMANN 1998, 133–134. o.

szégyenülésére, mégis, mint egy megalázott, megerőszakolt
nő, ellenségei prédájává lett. Egy olyan kultúrkörben, ahol
a meztelenség tabunak számított – különösen is a ruhátlan
női test –, a próféta képi nyelve a szégyen és a megbotránkozás reakcióit hívja elő a hallgatókban. A női szemérem
felfedése, vagyis a ruha kitakarása eufemizmusként a
szexuális aktust jelenti az ószövetségi szóhasználatban.22
A szövegegységben először az ellenséges népek – vagyis
Jeruzsálem „szeretői” – lesznek az erőszak elkövetői, amint
azt a 22. versben olvashatjuk, majd a 26. versben maga
JHVH cselekszi ugyanezt. Az erőszak ( – hamasz) tehát azzal ér tetőpontjára, hogy Izrael igazságos és büntető
Istene is alkalmazza, beveti népe ellen.
A textus teológiai magvát alkotó 25–27. vers nem hagy
kétséget afelől, hogy az istenfeledés rituális tisztátalansághoz: bálványimádáshoz vezet.23 A jajmondásban megjelenő
költői kérdés minden bizonnyal az ítélettel lezáruló bűnös
életforma végére céloz. Júdának már nem marad több
lehetősége. Jeruzsálem bűnös engedetlenségének egyenes
következménye: megaláztatása és a rajta elkövetett erőszak.

AZ „ÉG KIRÁLYNŐJÉNEK” HÍVEI
A kánaáni népek termékenységkultuszai a bibliai Izrael
története során mindig is jelentős befolyással voltak a
zsidóság vallásgyakorlatára. Az Izrael népi vallásosságában
megjelenő szünkretista elemek, rítusok ellen a fogságban
és azután kikristályosodó – a JHVH-hű papi, prófétai
körökből kiinduló – intoleráns monoteizmus intézett
heves támadást.24
Jeremiás erős konkurenciát lát a JHVH-hit számára
22
A 22. versben szereplő kifejezés szó szerinti fordításban: „erőszak
a végtagokon” – szintén eufemizmus.
23
Lásd BRUEGGEMANN 1998, 133–134. o.
24
E témához lásd RÓZSA Huba tanulmányát: 2006, 67–84. o.; továbbá
STOLZ 1996; BAUDLER 1996.
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ebben a vallásgyakorlatban. A teológiai és politikai hatalmat, illetve szellemi potenciált megjelenítő, férfitulajdonságokkal felruházott JHVH – vagyis a prófétai-papi
istenkép – nem tűrheti a női princípium markáns szerepét
a zsidó vallási életben. Jeremiáshoz hasonlóan Ezékiel
próféta is – aki eredetileg pap volt – éles hangon bírálja a
női istenségek kultuszát.25 Az igaz és hamis istentisztelet
megkülönböztetését fontos témaként kezelik a fogság
időszaka körül keletkezett prófétai iratok.
Az „Ég királynője”-tisztelet a szír-palesztin Astartekultuszban gyökerezik; valószínűleg az asszír-babilóniai
Istár istennő kultuszának adaptálásáról és meggyökerezéséről beszélhetünk a Mediterrán-tenger térségében.
Baal istenség női párját, a gyakran vele együtt ábrázolt
Anatot részesíthették kultuszi tiszteletben e populáris
vallásgyakorlat alkalmával, amelyre nem az állatáldozat,
hanem növényi termények, ételek felajánlása volt jellemző.
Az ártatlannak tűnő „süteménysütés” gondolata és gyakorlata mögött egy termékenységi kultusz szemimágikus
és szexuális elemei húzódnak.26
A jeruzsálemi templom lerombolása (Kr. e. 587) után e
kultusz újra erőre kaphatott az országban maradt szegény
sorsú lakosság körében. Jeremiás erőfeszítése, elkeseredett
polémiája az idegen kultuszok ellen, úgy tűnik, valódi
hatás nélkül maradt.
Az Ég királynőjéhez családi körben végzett kultuszgyakorlatok során fordultak: bár elsősorban nők tisztelhették,
kultusza a textusok értelmében férfiakat és nőket, egész
családokat egyesített. E tekintetben a „genderkérdések”
a vallásgyakorlat hétköznapi megnyilvánulási formáiban
mintha elmosódtak volna: „A fiak fát szedegetnek, az apák
tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, hogy
25
Ezékiel könyvében arról olvasunk, hogy az asszonyok a jeruzsálemi
templomban Tammuzt, a meghaló-feltámadó istenséget siratják (Ez
8,14); ugyanakkor bűvös szalagokat és varázskendőket készítenek, hogy
prófétálva lelkekre vadásszanak (Ez 13,17kk).
26
Lásd THOMPSON 1980, 284. kk.

áldozati süteményeket készítsenek az ég királynőjének,
és italáldozatot mutassanak be más isteneknek, és ezzel
bosszantsanak.” (Jer 7,18) „És ha az ég királynőjének
tömjénezünk – mondták az asszonyok –, és italáldozatot
mutatunk be neki, talán férjeink tudta nélkül készítünk
áldozati süteményeket, amelyek őt ábrázolják, és úgy mutatunk be neki italáldozatot? (…) Így szól a Seregek Ura,
Izráel Istene: Ti és feleségeitek megtettétek, amit kimondtatok: teljesítjük fogadalmainkat, amelyeket megfogadtunk,
hogy tömjénezünk az ég királynőjének, és italáldozatot
mutatunk be neki. Jól van, tartsátok meg fogadalmaitokat,
és teljesítsétek fogadalmaitokat!” (Jer 44,19.25)

SZÜLŐ ASSZONY
A szülés gondolata Jeremiás könyvében alapvetően negatív
színezetű: a gyengeség, a szenvedés, a szorongás, a halálfélelem metaforájául szolgál. Minden bizonnyal a prófétai
biográfia hátterén érthető ez a megközelítés, ugyanakkor
egy általános korabeli látásmódot is kivehetünk a könyvben
e témában megfogalmazott gondolatok mögött. „Mintha
vajúdó asszony hangját hallanám, az először szülő nő
sikoltását. Sion leánya kitárja a kezét, zihálva kiáltja:
Jaj nekem, összeroskadok a gyilkosok miatt!” (Jer 4,31)
A szomszédos népekkel és érdekes módon a hódító
nagybirodalommal kapcsolatban is hasonló szóhasználattal találkozunk; minden bizonnyal általánosan ismert
képről, metaforáról lehet szó: „Olyan lesz azon a napon
Edóm vitézeinek a szíve, mint a vajúdó asszony szíve.” (Jer
49,22b) „Erőtlen lett Damaszkusz, menekülésre készül,
rémület fogta el, szorongás és fájdalom jön rá, mint a
szülő asszonyra.” (Jer 49,24) „Mint harcosok sorakoznak
ellened (a nagy királyok), Babilon leánya! Ha meghallja
hírüket Babilónia királya, kezei elernyednek, szorongás
vesz erőt rajta, és vonaglik, mint a szülő asszony.” (Jer
50,42b.43)
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A rémület, rettenet érzése szorongással párosulva leginkább a vajúdás testi-lelki erőfeszítéséhez hasonlítható.
A prófétai üzenet korabeli férfi hallgatói-olvasói számára
a szülés soha át nem élt élménye válik a traumatapasztalatok leírásában képi párhuzammá az egzisztenciális
fenyegetettség helyzetében.27
Jeremiás Jeruzsálemre fókuszálva ezt a témát így dolgozza fel: „A Libánonon trónolsz (Jeruzsálem), a cédrusok
közt van a fészked? Hogy fogsz majd nyögni, ha rád jönnek
a fájdalmak, mint a szülő asszonyra a vajúdás.” (Jer 22,23)
Jeremiás próféta úgy írja le itt Jeruzsálemet, mint a
nemes cédrusok között trónoló madarat. Veszély közeledtén a madár kétségbeesett vijjogásba kezd. Az igevers
második részében a képet már továbbviszi: a vajúdó aszszony fájdalmas nyögését, amely férfifül számára bizonyára
rettenetes lehet…
A szüléstematikát tekintve Jeremiásnál egy ironikus
hangvételű mondatot találunk, igencsak konkrét nyelvi
megfogalmazásban. Mindenesetre érdekes gondolat, amire
a próféta utal, hogy tudniillik a szüléshez hasonló tapasztalatban olykor azért férfiaknak is részük van. „Kérdezzétek
meg, nézzetek utána: szokott-e szülni férfiember? Miért
látok ennyi férfit ágyékára tett kézzel, mintha szülne?
Miért vált minden arc fakó sárgává?” (Jer 30,6)
Egy pozitívabb kijelentés azért akad a könyvben: a
hazatérők nagy gyülekezetében helyet kapnak a várandós
asszonyok, akik a jövendő nemzedéket hordozzák méhükben, és viszik haza magukkal. A káhál, az újjászerveződő
zsidó közösség tagjai között számon tartott asszonyok
ilyen módon értékes polgárok; ám egy tüske mégis marad
bennünk a szöveget olvasva: a felsorolásban a terhes és
vajúdó asszonyok a vakok és sánták után következnek.
Lehet, hogy egy vak vagy sánta férfi nagyobb méltósággal
rendelkezik Izrael közösségén belül, mint egy elesett és
kiszolgáltatott várandós asszony? „Meghozom őket észak
27

E XUM 1993.

földjéről, összegyűjtöm a föld pereméről. Lesz közöttük
vak és sánta, terhes és szülő asszony egyaránt: mint nagy
gyülekezet térnek vissza.” (Jer 31,8)

SZÜZEK TÁNCA
Az úgynevezett „vigasztaló könyvecskében” fordul elő egyedül ez a motívum a felhőtlen életöröm kifejeződéseként.28
Párhuzamos helyeket is említhetünk: 2Móz 15,21-et és Bír
21,21-et. A tánc a vallási-rituális élet alkotóeleme; helye
volt az ünnepek, istentiszteletek, közösségi együttlétek
alkalmain. A tánc a vallási elragadtatás eszköze volt; a
hagyomány jelentős férfi személyiségek – így például Saul
és Dávid – lelki, extatikus élményeihez is hozzákapcsolta.
Az Ószövetség korában a szüzek tánca a tisztaságot és a
szent örömöt jelentette. Aratási ünnepeken a termékenység, bőség megjelenítéseként szolgálhatott.
A „vigasztaló könyvecske” teológiai kijelentései alapvetően pozitív hangot szólaltatnak meg. A hűtlen nép
rehabilitációjával új lehetőség áll Izrael előtt: ez a remény
azzal is kecsegtet, hogy a parázna és házasságtörő aszszonyból képletesen újra szűz lehet, és ezzel lényegében
visszafordítható lehetne a „bűnbeesés” folyamata.
A tánc esztétikai oldalát jelentő szépség, kellem, báj itt
már nem a csábítás eszközei – a szépség az eredi isteni
rendre mutat rá.29 Isten népe újra megtalálja helyét és
hivatását JHVH oldalán: „Fölépítelek még, és fölépülsz,
Izráel szüze. Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz
táncot a vigadozók közt.” (Jer 31,4) „Akkor táncolva örül
majd a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek
nekik a kiállott szenvedés után.” (Jer 31,13)

28
29

THOMPSON 1980, 551. kk.; BRUEGGEMANN 1998, 264. kk.
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A MENYASSZONY ÖRÖME
Jeremiás könyvében a házasságtörés és a paráznaság témája
mellett a házasságmetafora egy másik aspektusával is találkozhatunk: a házassági szövetség ünnepélyes megpecsételésével. A nász: férfi és nő egymásra találása a boldogság
és jólét állapotát, a minőségi, teljes életet hozhatja el. Az
Énekek éneke ennek a tapasztalatnak különlegesen szép
költői kifejezését nyújtja.
A képpel: a násznép hangos, vidám örvendezésével
erős kontrasztot mutat Jeremiás fenyegető jövendölése.
Valójában minden az ellenkezőjére fordul. JHVH ítéletét a próféta úgy írja le, mint azt az időszakot, amikor
vége szakad az ünneplésnek: nász helyett gyász köszönt
Isten népére, Jeruzsálemre. „Véget vetek Júda városaiban
és Jeruzsálem utcáin a hangos, vidám örvendezésnek, a
vőlegény és menyasszony örömének, mert rommá lesz az
ország.” (Jer 7,34) „Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene:
Majd meglátjátok, hogy még a ti időtökben véget vetek ezen
a helyen a hangos, vidám örvendezésnek, a vőlegény és
menyasszony örömének.” (Jer 16,9) „Megszüntetem náluk
a vidám örvendezés zaját, a vőlegény és a menyasszony
örömét, a malomzúgást és a mécsvilágot.” (Jer 25,10)
Az élet a társadalmi, politikai széthullás és pusztulás
idején – és főleg azután – barbár, kíméletlen, örömtelen.
Valójában nem is nevezhető életnek, csak vegetálásnak;
már olyan közeli és mindennapos tapasztalat a halál, hogy
értelmetlen bármilyen kevés életöröm keresése is. Minden
konvencionális ünnepnek vége szakad.30
Ám a „vigasztaló könyvecske” üzenete értelmében Isten
kegyelmes jóakarata visszaállítja a felborult rendet. JHVH
ígérete arról győzi meg népét, hogy újra lesz ünnep, újra
lesz öröm, és nyomában megszületik a hála, Isten magasztalása. A jól ismert 136. zsoltár liturgikus refrénjével kap
hangot ismét az ember reménye. „Felhangzik még a vidám
30
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örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja,
és azoké, akik így énekelnek: Adjatok hálát a Seregek Urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete!” (Jer 33,11)

SIRATÓASSZONYOK
Az egyik legklasszikusabb női szerep a halottak elsiratása, a gyász privát és nyilvános rítusában való részvétel.
Nyilvánvaló, hogy a nők az élet határhelyzeteiben fontos
szerepet töltenek be. Ha a születés, az életbe való belépés
alapvetően hozzájuk kötődik, az életből távozók kísérése
is ilyen női feladatkör.
A siratóasszonyok képét a próféta JHVH ítéletével
kapcsolja össze. Isten népének sorsa a pusztulás: nincs
jövő Izrael számára. Az erőteljes prófétai kijelentés a
fogságba vitel tapasztalatának hátterén kap hangsúlyt.
„Ezt mondja a Seregek Ura: Gondoskodjatok siratóasszonyokról, hívjátok őket, hogy jöjjenek! Üzenjetek a síráshoz
értőknek, jöjjenek ide! (…) Hallgassatok, asszonyok, az
Úr szavára, hogy felfogja fületek, amit ő mond! Tanítsátok
leányaitokat siratóénekre, egyik asszony a másikat e gyászénekre: Belépett ablakainkon a halál, bejött palotáinkba,
kiirtotta a gyermekeket az utcáról, az ifjakat a terekről!”
(Jer 9,16.19–20)
A pusztulás tényét költői kép fejezi ki: „belépett ablakainkon a halál”. A legbiztonságosabb, legjobban védett
helyekre, így a palotába is betör, mint egy rabló vagy egy
mérgeskígyó: nem lehet elmenekülni előle. A végérvényes
ítélet abban a gondolatban fejeződik ki, hogy nincs jövője,
perspektívája a gyermekek, fiatalok életének – nekik,
akik a bibliai látásmód értelmében maguk az élet letéteményesei.31
A prófétai intés az asszonyokhoz szól: „Hallgassatok
az Úr szavára!” Itt, ebben a helyzetben ők az üzenet
31
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célpontjai; ők, akik más összefüggésben a hűtlenség és
engedetlenség megtestesítői.
Az ítélet mégsem végérvényes: lesz idő, amikor siratás
helyett vigasztalás hangja hangzik majd. A siratóasszonyok a
korábbiakkal éppen ellentétes felszólítást kapnak: „Hagyd
abba a hangos sírást!” A „vigasztaló könyvecske” üzenete
értelmében lehet még jövő Izrael számára. A hazatérés az
idegen földről, az otthonlét biztonsága JHVH népéért megvalósuló kegyelmes tette a kiállott hosszú szenvedés után.
„Ezt mondja az Úr: Hangos jajgatás hallatszik Rámában, és
keserves sírás: Ráhel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni,
hogy nincsenek többé fiai. Ezt mondja az Úr: Hagyd abba
a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid! Mert meglesz
szenvedésed jutalma – így szól az Úr –, visszatérnek fiaid
az ellenség földjéről.” (Jer 31,15–16)

„GYENGE NŐK”
A prófétai műben a nőkkel szemben általánosan megfogalmazódó irónia és gúny legtipikusabb megnyilvánulásával is
szembetalálhatjuk magunkat. A női karakter az elesettség,
a gyengeség, a vesztes pozíció jelképe. Az ókori Kelet
patriarchális társadalmi struktúrájában az asszonyok léte
a harci virtus ellenpólusa.
A férfiak: vitézek, harcosok, katonák mindig a győztes
oldalon állnak, vagyis az erőszak oldalán. A nők nagyon
ritkán győznek: a meddők és özvegyek a gyenge nők között is a legkiszolgáltatottabbak.32 Nincs méltóságuk, és
esélyük is alig, hogy integrálódhassanak a társadalomba, a
falu- és városközösségek, illetve nagycsaládok tagjai közé.
A férfi, ha gyenge: asszony. A nő, ha erős: végül is nő
marad, hiszen az a dolga, hogy erős és teherbíró legyen
32
Korántsem jókívánságként hangzik Jeremiás könyvében a következő
gondolat: „Asszonyaik legyenek meddők és özvegyek, férfiaikat terítse
le a halál, ifjaikat háborúban fegyverrel vágják le!” (Jer 18,21)

minden helyzetben. A nő, ha mégis gyenge: végképp elveszíti emberi méltóságát – lényegében meghal.33
Az idegen népek elleni prófétai üzenet Jeremiásnál tele
van gúnnyal, iróniával. Természetesen itt is kézenfekvő a
genderspecifikus tulajdonságok mint sztereotípiák alkalmazása. „Fegyvert (küldök) lovai és harci kocsijai ellen,
az ott levő keverék nép ellen: legyenek olyanok, mint az
asszonyok!” (Jer 50,37) „Abbahagyták a harcot Babilon
vitézei, az erődökbe húzódtak. Odalett a bátorságuk, olyanok lettek, mint az asszonyok.” (Jer 51,30)
A felszabadításteológiák alapvető meglátása és módszertani kiindulópontja értelmében minden teológiáról ki kell
hogy derüljön, és ki is derül idővel, hogy az elnyomottak
oldalán áll-e vagy sem.34 Éppen ezért az ószövetségi hagyományban kikristályosodó teológiai látásmódokat a 21.
századi keresztény exegétáknak is alapos vizsgálat alá kell
venniük: mennyiben járulnak hozzá, illetve hogyan erősítik
a gyengékkel, kiszolgáltatottakkal és kizsákmányoltakkal
szolidáris, felelős magatartást.

KONKLÚZIÓ
E tanulmány keretén belül igyekeztem rámutatni arra a
tényre, hogy egyes ószövetségi textusok női olvasatban
egyenesen megalázóak, vállalhatatlanok, legjobb esetben is
kritikai megjegyzés nélkül hagyott tárgyszerű közléseknek,
illetve autoriter rendelkezéseknek tekinthetők.35
A bibliai szövegek női olvasata (relecture) ezért fontos és
elengedhetetlen útja egy kiegyenlítettebb bibliai teológiai
látásmód kialakításának. Az így kibontakozó üzenet rehabilitálhatja a periférián lévőket, felerősítheti hangjukat,
33
„Elájul a hétgyermekes anya, kileheli lelkét, lemegy a napja fényes
nappal, szégyen és gyalázat éri.” (Jer 15,9)
34
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35
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autoritásának kérdését. Lásd többek között: FONTAINE 1997, 84–113. o.
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és újrarajzolja a téves beidegződések, előítéletek nyomán
rögzült isten- és emberképet.
Véleményem szerint mégis létezik egy olyan női teológiai olvasat, amely – bár tudatos érzékenységgel tapint rá
az androcentrikus hangsúlyokra – azt is komolyan veszi,
hogy a Szentírásban burkoltan bár, de igenis találkozunk
helyenként a női perspektívával. Igaz ugyan, hogy kis
búvópatakként csörgedezik, de olykor – meglehetősen
ritkán – a felszínre tör. Éberséggel, kellő érzékenységgel
felismerhetők, megragadhatók ezek a női erők, női hangok.
A Jeremiás könyvében megjelenő, nőkkel kapcsolatos
megnyilatkozások között sajnos nagyobb súllyal esik a latba
az előítéletek révén rögzült, negatív látásmód: a gyenge
nők hűtlenek, szülési fájdalmaik és kiszolgáltatottságuk
miatt sem irigylésre méltók; szolgálatuk ezen túlmenően
a csekély örömteli tapasztalat dacára a gyászhoz, az élettől
való búcsúzáshoz köti őket. Mindazonáltal az exegéta –
és a női teológus – feladata abban áll elsősorban, hogy
segítse, fölszabadítsa a mai igeolvasót, igehallgatót a tradicionális szemléletmódokhoz való igazodás kényszeréből
arra a tudatos, érzékeny és józan teológiai gondolkodásra,
amely elvezet egy személyes meggyőződésből vállalható,
a női témák iránt is érzékenyebb teológiai látásmódhoz.
Fontos tényező ebben a munkában a biológiai nem (sex)
és a társadalmi nem (gender) egymástól való árnyalt megkülönböztetése és közös felületük tudatosítása.
A mértékadó kommentárokat olvasva az a benyomásom
támadt, hogy a szerzők csupán elvétve nevezik nevén a
dolgot: vagyis a genderkérdésből fakadó társadalmi előítéletek, sztereotípiák továbbra is erősen hatnak a teológiai
gondolkodásban. A legtöbb esetben az erőszak nyelvével
dolgozó prófétai szó a „drámai”, „erőteljes”, „kemény”
jelzőket kapja. Az exegetikai kommentárokban pedig a
nőiséget sértő kijelentések esetében a teológiai megállapítások többnyire visszafogott értékelésével találkozhatunk.
Ezért hát szükséges kövek helyett inkább jó kenyeret
adnunk – ahogyan arra iránymutató könyvében Schüssler

Fiorenza világított rá.36 Szükséges, hogy óvatos, mérsékelt
és távolságtartó véleménynyilvánítások helyett bátrabb
hangon szólaljunk meg – fölerősítve olykor az elnyomottak
alig hallható hangját is.
Mindazonáltal tudom és vallom, hogy a hajnal nem a
virrasztók műve, hanem a virrasztás ajándéka.
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Társadalmi nemek és társadalmi szerepek
az Újszövetség világában


CSERHÁTI MÁRTA

TÁRSADALMI NEMEK ÉS TÁRSADALMI
SZEREPEK AZ ÓKORBAN
Minden kultúrának elemi érdeke, hogy a rá jellemző
társadalmi munkamegosztásnak, szerepelvárásoknak biológiai, természeti vagy isteni eredetet tulajdonítson, s
ily módon a hatalmi viszonyok öröktől fennálló, változhatatlan, szilárd voltát hangsúlyozza. Különösen is áll
ez a társadalmi nemekhez kapcsolódó szerepekre. Az
ókori mediterrán társadalmak meglehetősen szigorúan
ragaszkodtak a társadalmi nemek szerepeinek és kompetenciáinak szétválasztásához. Mivel ezeket természetes
adottságoknak tekintették, szigorúan büntették a nemi
szerepektől eltérő viselkedésformákat. A férfi és női szerepek megcserélése vagy akár a szabályok lazítása is tabunak
számított. Különösen is megvetés övezte a puha és nőies
(, effeminatus)1 férfit, aki híjával van az ,
a férfiasság kitüntetett erényének.
Az ókorban két alapvető filozófiai megoldás versengett
a  és az , a természeti, biológiai adottságok
és az erény, az erkölcsi lehetőségek kapcsolatára nézve.
Arisztotelész Politika című művében a férfias, illetve nőies
tulajdonságok tipológiáját nyújtja: a férfira az önmérséklet,
1
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az önálló ítéletalkotás képessége, valamint a bátorság és a
racionalitás jellemző, a nőt ezzel szemben a gyengeség, a
fegyelmezetlenség, a passzivitás, az önkontroll hiánya és
az érzelemvezéreltség jellemzi. Fontos megjegyezni, hogy
az arisztotelészi házitáblák dichotómiája a szabad férfiak
csoportját állítja szembe a nők, a gyermekek és a rabszolgák
csoportjával. A természet rendje szerint a férfi parancsol,
a nő, a gyermek és a rabszolga engedelmeskedik – igaz, a
férfi uralomgyakorlása másként jut kifejezésre az egyes
csoportokkal szemben. Arius Dydimus sztoikus filozófus
érvelése szerint a három csoportnak más és más okból
kell alárendelődnie a paterfamilias, a családfő uralmának: a nők azért, mert esetükben csökevényes az önálló
ítéletalkotás képessége, a gyerekek azért, mert bennük
még nem jutott teljességre, a rabszolgák pedig azért, mert
belőlük ez a képesség teljesen hiányzik.2 A másik, Platón
által képviselt elgondolás szerint mivel a nők és a férfiak
-e ugyanaz, ezért az , az erény tekintetében
sincs döntő különbség közöttük.
A Krisztus utáni első századokra az arisztotelészi nemi
tipológia győzedelmeskedett a platóni érvelés felett az
ókori mediterrán világ különböző területein, minden
bizonnyal azért, mert jobban megfelelt a Római Birodalomban együtt élő, kulturálisan és vallási tekintetben
sokszínű, társadalmilag azonban viszonylag homogén népek hétköznapi gyakorlatának. Philón, a zsidó filozófus
például a teremtéstörténet exegézisében találja meg a
társadalmi nemi szerepek különbségeinek indoklását.
Már a kezdetekkor is a férfi hordozta a spiritualitás és az
intellektus, míg a nő a testiség és az érzékszervi észlelés
tulajdonságait.
A mindennapok bölcsessége a filozófusok nemi tipológiáját sztereotip értékítéletek formájában fogalmazta meg.
A férfi és a női tulajdonságok polaritása itt gyakran pozitív
és negatív előjelet kap. „Miként a ruhából előmászik a
2

Uo. 119. o.

moly, úgy az asszonyból is az asszonyi gonoszság. Kevésbé
rossz a férfi gonoszsága, mint az asszony kedvessége, mert
az asszony szégyent és gyalázatot szerez.” (JSir 42,13–14)
Nem csoda, hogy egy korabeli zsidó imádságban a férfi
hálát ad az Úrnak, amiért nem pogány, nem nő és nem
rabszolga. (Pál apostol a Gal 3,28-ban éppen ezt a három
ellentétet látja Krisztusban feloldódni: „Krisztusban nincs
többé zsidó és pogány, férfi és nő, szolga és szabad.”)

TISZTESSÉG ÉS SZÉGYEN
Miért mondja vajon Sirák könyvének szerzője, hogy „az
asszony szégyent és gyalázatot szerez”? Az ókori társadalmak alapvető rendező elve a tisztesség, a becsület, illetve
a szégyen kategóriáinak megfelelő életvitel volt. Mivel a
társadalom hivatalos intézményei nem működtek megbízhatóan, a közösség maga szabályozta a mindennapokat,
az ember saját és a többi ember viselkedésének állandó
megfigyelése, kommentálása révén (gondoljunk csak a
görög drámák kórusaira). Életfontosságú volt, hogy mindenki megfeleljen társadalmi és elsősorban nemi szerepe
elvárásainak, a közösség pedig ezt a teljesítményt értékelte
dicsérettel vagy bírálattal, a tekintély elismerésével, illetve
a devianciákat kiközösítéssel, esetleg halállal.
A társadalmi szerepek kiosztásának és ellenőrzésének
legfontosabb terepe a nagycsalád volt. Ezen belül a családfő, a paterfamilias feladata, hogy őrködjön a család
tisztességén, így bármely családtag elismerése vagy szégyene is közvetlenül az ő fejére hullott vissza, hiszen ő
képviselte a családot a külvilág felé. A családot szégyen a
legkönnyebben nőtagjai révén érhette: ha például a menyasszony a nászéjszakán nem tudta bizonyítani szüzességét,
vagy ha egy anyának nem született fiúgyermeke. Ezért
volt lényeges, hogy a nők mindig egy férfi családtagjuk
ellenőrzése és védelme alatt álljanak. Házasságkötéskor a
nő átkerült az apától férje fennhatósága alá, a férj család-
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jában azonban egészen első fia megszületéséig a periférián maradt. Sirák könyvének egy részlete érzékelteti az
apa nehéz helyzetét: „A lány az apjának – anélkül, hogy
tudná – gondterhes, álmatlan éjszakákat szerez. Amíg
fiatal, nehogy későn menjen férjhez, ha pedig férjhez
ment, nehogy meggyűlöljék; amíg érintetlen, hogy félre
ne vezessék, s teherbe ne essék az apai házban; a férje
mellett, nehogy görbe úton járjon; s asszony korában,
nehogy meddő legyen.” (JSir 42,9–11)
A nemi munkamegosztást pontosan leképezi a nemek
térbeli elhelyezkedése. A férfi a nyilvánosság terein van
otthon, ahol a jó hírnévért és státuszért folytatott harcban
teljesednek ki az andreia, a férfiasság értékei: a bátorság,
az önfegyelem, az ékesszólás. A nő élettere az otthon, a
háznak is a hátsó traktusa, ahol a férfi kevés időt tölt,
és nem is mindig érzi jól magát. Ha a nő nyilvános területen jelenik meg, fejének befedésével és férfikísérővel
óvja tisztességét. A férfi becsülete is elveszíthető, de
visszanyerhető, sőt nyílt versenyben meg is szerezhető,
a női becsület ezzel szemben abszolút érték: ha egyszer
elveszett, örökre odavan.3
A térbeli elkülönülésnek politikai konzekvenciái is vannak, ahogyan a Philóntól származó rövid szövegrészlet is
illusztrálja: „A piacterek, bíróságok, társadalmi szervezetek
és a nagy népgyűlések, valamint a nyilvános érintkezés
szóban és tettben, háborúban és békében csak a férfiaknak
való. A női nem ezzel ellentétben maradjon otthon és vigyázzon a házra; a szüzek a hátsó szobában tartózkodjanak,
és az összekötő ajtókat tekintsék határvonalnak; a férjes
asszonyok azonban a bejárati ajtót. Hiszen kétféle városi
tér van: egy nagyobb és egy kisebb. A nagyobbakat hívjuk
városoknak, a kisebbeket pedig házaknak (). E kettő
közül az elválasztás alapján a férfiak gondja a nagyobbik
(), az asszonyoké a kisebbik (). Ezért

3
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az asszonyok ne foglalkozzanak semmi mással, csak a ház
körüli kötelességekkel.”4
A mindennapokban azonban ez az elkülönülés nem mindig működött tökéletesen. Bár az ekklésziában, a népgyűlésben a nők nem szólalhattak fel és nem is szavazhattak,
időnként mégis megjelentek a nyilvánosság terein. Livius
szerint az idősebb Cato a következőképpen panaszkodik:
„Most vágtam keresztül, nem minden pirulás nélkül, a nők
egy csoportján a fórumon. Micsoda szokás ez, kimenni
a térre, elfoglalni az utcákat, idegen férfiakkal beszédbe
elegyedni? Őseink nem akarták, hogy az asszonyok bármi
ilyesmiben részt vegyenek gyám és felügyelő nélkül; apjuk,
bátyjuk vagy férjük fennhatósága alatt kellene lenniük.
De mi, ó istenek, még azt is megengedjük, hogy mohón
belevessék magukat az állam ügyeibe!”5
Az alacsonyabb társadalmi rétegekben természetesen
megvalósíthatatlan volt a szigorú térbeli elkülönülés, hiszen a nők is kénytelenek voltak házon kívül is dolgozni,
hogy a család fenntartásához hozzájáruljanak.
Az is megzavarhatta a társadalmi nemi szerepek rendjét,
ha egy nő valamilyen okból, például válás vagy megözvegyülés miatt férfi képviselő nélkül maradt. Ilyenkor
könnyen gyanúba került női becsülete, a vele való kapcsolat veszélyesnek minősült. 1Tim 5,3–16 jól tükrözi az
özvegyekről való közvélekedést, ahogyan azt is, hogyan
próbálja a közösség helyzetüket rendezni. A fiatal özvegyeket például férjhez kell adni, különben könnyen rossz
útra térnek: semmittevők lesznek, „akik megszokják, hogy
házról házra járjanak, de nemcsak semmittevők, hanem
fecsegők is, a más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amilyeneket nem kellene” (1Tim 5,13).
A birodalom keleti és görög területein még szigorúbb
szabályok uralkodtak, mint a nyugati részen: nők szinte
egyáltalán nem tartottak kapcsolatot családjukon kívüli
4
5
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férfival (Jn 4,27-ben Jézus tanítványai ezért csodálkoznak,
hogy Jézus a samáriai asszonnyal beszél). Még családi étkezésekkor is illett a nőknek a , a tulajdonképpeni
étkezés után távozni: a , a beszélgetés a férfiak
felségterülete maradt. Ha ezen nő jelent meg, csak hetéra
vagy rosszhírű nő lehetett, mint a Jézus lábát megkenő
„bűnös nő” Lk 36,50-ben. Ezért is rója meg Jézust vendéglátója: aki tisztességtelen személlyel áll szóba, az szégyent
hoz nemcsak magára, hanem a házigazdára is.

TÁRSADALMI NEMEK ÉS SZEREPEK
AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN
A legkorábbi Jézus-hagyomány erőteljes vonása a megszokott társadalmi szerepek felülírása vagy legalábbis
viszonylagossá tétele Isten országának közelléte és a Jézus
körüli közösség „más rendje” nevében.
Mk 3,20–21.31–35 komoly feszültségről tanúskodik
Jézus és eredeti családja között, akik el akarják őt fogni,
hogy hazavigyék, hiszen „magán kívül van”, azaz kilépett
a tőle elvárt társadalmi szerepből, és ezzel szégyent hozott rájuk. Jézus az engedetlen fiú stigmáját is vállalva
kontrasztként állítja régi családjával szemben az újat, a
familia Deit, ahol a vérségi kapcsolatok helyett Isten
akaratának cselekvése az összekötő kapocs: „Aki Isten
akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én
anyám.” (Mk 3,35)
Ennek az új családnak a belső viszonyait azonban nem
a megszokott hierarchia határozza meg. Mk 10,29–30
szerint ebből az új családból hiányzik a paterfamilias, vagy
ahogyan Mt 23,9 fogalmaz: „Atyátoknak se szólítsatok
senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.”
Máté egyébként is még radikálisabban fogalmazza meg
azt a már Márknál is hangsúlyos követelményt, hogy Jézus
követése egyben kilépést is jelent a megszokott szerepekből. Mt 19–20-ban az új családi kapcsolatok jellemzésére

azok a csoportok jelennek meg modellként, amelyek a
társadalomban a legmegvetettebbeknek számítottak: a
gyermekek, a rabszolgák, a vámszedők, a parázna nők,
sőt az eunuchok: „vannak olyanok is, akik magukat tették nemzésre alkalmatlanná a mennyek országáért” (Mt
19,12). Különösen ez a legutóbbi kategória szégyenteljes a
mediterrán térség férfiasságot, hódítást, nemzőképességet
dicsőítő világában.6
Lk 10,38–42-ben és Lk 11,27–28-ban megfogalmazódik
Jézus női követőinek problémája: a hagyományos női szerep
és a Jézus-követés feszültsége. Márta és Mária története
korántsem játssza ki egymás ellen Márta praktikus aktivitását és Mária szemlélődő tudásvágyát, inkább a kettő
összeegyeztethetőségének nők számára nehezen feloldható
feszültségére reflektál. Jézus biztatása Mártának szól: ezt
a kettős terhelést is el lehet viselni, ha az „egy szükséges
dologra” koncentrál.7
Lk 11,27–28-ban két boldogmondás kerül egymás mellé.
A tömegből (szokatlanul bátran) Jézushoz kiáltó asszony
Jézus anyját mondja boldognak, hogy egy ilyen fiúnak
adhatott életet, Jézus pedig egy másik boldogmondással
válaszol: „De még boldogabbak azok, akik hallgatják Isten
beszédét, és megtartják.”
Mivel az evangéliumokban egyszer sem hangzik el nőre
vonatkoztatva a tanítvány () megjelölés (csak
Lukács él vele ApCsel 9,36-ban), sokan vitatják, voltak-e
egyáltalán Jézusnak női követői. Lk 8,1–3 így fogalmaz:
„vele volt a tizenkettő és néhány asszony”. Mai szemmel
talán nem érzékeljük annak a ténynek a különösségét, hogy
olyan, ráadásul férjezett asszonyok vándorolnak együtt
Jézussal és tanítványaival, akiknek nincs a családjukból
férfikísérőjük. Sem a zsidóság, sem a későbbi keresztény
gyülekezetek köreiben nincs példa hasonlóra. A Jézust
követő asszonyok, akik nyilvános tereken, férfikísérő nél6
7
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kül mutatkoztak együtt idegen férfiakkal, nyilvánvalóan
a jó hírüket kockáztatták. Ugyanakkor anakronisztikus
lenne egy ókori felszabadítási mozgalom bizonyítékát látni
a társadalmi szerepeknek ebben a szokatlan átrendeződésében. Maga a tény, hogy Jézus tanítványainak, nőknek
és férfiaknak Jézus követésében el kellett hagyniuk otthonaikat, magával hozta, hogy ezzel a nagycsalád szigorú
szerepelvárásaiból is kiléptek.8

PÁL APOSTOL GYÜLEKEZETEI
Pál apostol leveleiből a nők szerepével kapcsolatban
ambivalens kép rajzolódik ki. A Róm 16 üdvözlései és
a korinthusi levelek nyilvánvalóvá teszik, hogy a gyülekezetek életében, a különböző feladatok ellátásában
nők és férfiak megkülönböztetés nélkül részt vettek. Pál
mindannyiukat munkatársainak nevezi. Ezt a helyzetet elősegítette egyrészt az, hogy az új közösségbe való
belépés rítusa, a keresztség nemektől független volt (a
Gal 3,28-ban olvasható „Krisztusban tehát nincs zsidó,
sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő,
mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban”
valószínűleg eredetileg keresztelési formula), valamint az
a tény, hogy az első gyülekezetek házaknál találkoztak,
ami hagyományosan inkább női szféra. A nők egyházon
belüli szerepéről akkor robbantak ki súlyos viták, amikor
a 3. században nyilvános térre (a bazilikába) tevődött át
az egyházi élet.9
Pál egyéb tekintetben is az ókori szokásokkal és nemi
erkölccsel szemben érvel, amikor például 1Kor 7,3-ban
kijelenti, hogy a házasságban élő férfi és nő kölcsönösen
rendelkeznek egymás testével, holott az ókorban még a
boldog házasságban élő férfiak számára is természetes volt
8
9
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a kettős erkölcs: a férfi részéről több személlyel is fenntartott nemi kapcsolat. Hasonlóan forradalmi Pál álláspontja
két, egymást kizáró szerepválasztás tekintetében. Míg az
augustusi politika elvárta mindenkitől a házasodást és a
gyermekvállalást, a korinthusi gyülekezet egyes tagjai
ezzel szemben a cölibátust tartották magasabb rendű
életformának, Pál pedig a lehetőségek közötti szabad
választás mellett érvel.
Ugyanakkor konkrét helyzetekben Pál is a hagyományos
hierarchiát tekinti természetes adottságnak, például 1Kor
11,2–16-ban a nők fejének befedésével kapcsolatban. Itt a
teremtési rendnek megfelelő hierarchia jeleként kívánja
meg az istentiszteleten nyilvánosan megszólaló nőktől fejük
befedését mint a férfiaknak való alárendelődés jelét. „Mert
a férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő az Isten képe
s dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége.” (11,7)
„…minden férfinak a feje Krisztus, az asszony feje a férfi,
a Krisztus feje pedig az Isten.” (11, 3) Itt is fontos látnunk
ugyanakkor, hogy Pál nem a nők nyilvános megszólalása
(prófétálás) ellen emel szót, hanem – mivel az istentiszteleten kívülállók is jelen lehetnek – fontos számára, hogy
a gyülekezet ebben a tekintetben ne mutasson a megszokottól eltérő képet.
A Pál utáni újszövetségi iratokban egyre fontosabbá
válik ez az alkalmazkodás, a nők hagyományos szerepének
megerősítése, ahogyan Titusz 2,5 fogalmaz: „Hogy józanok,
tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek,
nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.”
A kolosséi és az efezusi levél házitáblái az arisztotelészi
házitáblákat alkalmazzák a keresztény gyülekezetre. Szintén a paterfamilias uralomgyakorlásának módjait szabályozzák a felügyelete alá tartozó három csoport, a nők, a
gyermekek és a rabszolgák viszonylatában. Fontos azonban
látnunk, hogy a férfiakat uralmuknak szeretetből történő
korlátozására szólítják fel ezek a házitáblák: Gerd Theissen
kifejezésével mérsékelt vagy szeretetpatriarchalizmust
képviselnek.
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Ugyanakkor Kol 3,11-nek a Gal 3,38-at visszhangzó
keresztelési formulájából már kimarad az egyik ellentétpár
feloldódása: „Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és
szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.”
Az úgynevezett pásztorlevelek fontos témája az asszonyok gyülekezetben betöltött szerepének korlátozása.
1Tim 2,13–15 ezt teológiai érvekkel, a teremtéstörténetre hivatkozva is megtámogatja: „A tanítást azonban
az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin
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.” A mondat fordítása nem feltétlenül pontos: a legtöbb fordítás itt a 
prepozíciót (  ) nem
időhatározói értelemben, hanem elsődleges használata
szerint, „gyermekszülés által” jelentéssel értelmezi, vagyis
a szerző itt hasonlóan érvel, mint az augustusi állam: a
nő létének értelme a gyermekszülés. Ráadásul itt ez a
kijelentés a megváltás kontextusában hangzik el: nem
Isten kegyelme, hanem a gyermekszülés „jó cselekedete”
tartja meg az asszonyt.10
Látnunk kell ugyanakkor, hogy ezek a negatív változások
nem elsősorban a kor polgári moráljához való alkalmazkodást célozták, hanem egy politikailag veszélyeztetett, nagy
nyilvános nyomásnak kitett, gyanakvással övezett közösség
védekezésének kifejeződései. Ebben a helyzetben a női
alárendelődés nem pusztán istenadta kötelesség, hanem
missziós stratégia is egyben.
Ezzel a konzervatív fordulattal párhuzamosan, s tőle nem függetlenül jelentkezik egy másik tendencia, az
aszketikus életforma népszerűvé válása. Egy hatalom
nélküli helyzetben a hatalom kifejezésének egyetlen te10

DEIFELT 2003, 29. o.

repe az ember saját teste: az önkontroll, az önfegyelem, e
hagyományos férfierények gyakorlásának színtere, amely
lehetőséget ad a nők számára, hogy „tiszteletbeli férfivé”
válva létezhessenek és szolgálhassanak. Az apokrif Pál és
Tekla cselekedeteiben például Tekla Pálhoz hasonlóan
keresztel és prédikál, a haját pedig rövidre vágatja, hogy a
férjezett állapot látható jele nélkül, szabadon mozoghasson
a nyilvános tereken.
A korai Jézus-hagyomány szerint Jézust és követőit, férfiakat és nőket magában foglaló alternatív család
helyett a második század végére a nők által választható
alternatíva egyrészt a hagyományos női szerep vállalása,
másrészt az a lehetőség, amelyet a Tamás-evangélium
114. szakasza így fogalmaz meg: „Simon Péter azt mondta
nekik: Bárcsak távozna Mária közülünk, mert az aszszonyok nem méltóak az életre! Jézus mondta: Íme, én
biztatni fogom őt, hogy férfiúvá teszem, hogy ő is élő
szellemmé legyen, amely hozzátok, férfiakhoz hasonlít.
Mert minden asszony, aki férfiúvá lesz, be fog menni a
mennyek királyságába.”
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A Dévai-kód



CSEPREGI ZOLTÁN

A Dévai Mátyás származására, életrajzára vonatkozó adatokat és egymással versengő hipotéziseket utoljára Botta István
foglalta össze 1979-ben.1 Az 1989-ben megjelentetett Dévai-bibliográfia azóta is szinte teljesnek, a Dévai teológiáját
értelmező tanulmányokat leszámítva véglegesnek minősül.2
„Mi idönkbennis Luther Marton altal, illy ostromot
kezdettet volt az VVR Isten ez egez vilagon. Magyar
orszagbannis Deuai Mathias altal, mikor az baluanyozast
elöszer rontana Budan, es tiltul, Ez fele elsö ostrom mindenkor nagy gonddal lesz akar holis, Midön valamelly varosba, orszagba leg elöszer kezdetic az Euangeliomnac igaz
predikallasa, Mert ackor kemeny haborusagoc tamadnac,
es nagy eröszackal kel meg venni az Istennec orszagat” –
emlékezik Bornemisza Péter 1584-es Foliopostillájában a
magyar reformáció kezdeteire.3 Vajon hogyan hangozhatott
az evangélium ostromhoz hasonlítható első prédikálása,
a bálványozásnak erőszakkal történő rontása? Sólyom
Jenőnek igaza lehet abban, hogy a reformátorok nem az
úrvacsoratannal toboroztak maguknak híveket, nem az
BOTTA 1979a, 1979b.
A Dévai-irodalom használható összeállítását nyújtja: BARTÓK 1989.
Ezt egészíti ki: BOTTA 1990; R ITOÓK-SZALAY 1992; SÓLYOM 1996, 113–
129. o.; SÓLYOM 2004, 85–93., 175–220. o.; ÁGOSTON 1996; BOTTA 1999;
ÁCS 2006; BERNHARD 2009; CSEPREGI 2009.
3
RMNY 1,541, fol. C6v. Vö. fol. B2v is.
1
2
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átlényegülés, a miseáldozat vagy akár az akaratszabadság
problémája mozgósított tömegeket.4 Hallgatóik fantáziáját más mondanivaló ragadta meg, mások voltak azok az
égető, szélesebb társadalmi rétegeket érintő kérdések,
amelyekre e prédikátorok új választ kínáltak.
Dévai Mátyás volt az, aki a reformáció tanítását elsőként
képviselte Magyarországon teológiailag rendszerezett formában, átütő erővel, a hit által való megigazulás tézisének
és a sola Scriptura-elvnek a gyakorlati következményeit
határozottan érvényesítve az egyházi és a társadalmi élet
számos területén. Hogy Dévai igehirdetésének mozgósító
hatását érzékelhetővé tegyem, három ilyen témát ragadok ki gondolatrendszeréből: az evangéliumi szabadság,
a szentkultusz és az egyetemes papság kérdését.
Dévai nézeteinek legfontosabb, az alábbiakban sűrűn
idézett forrásai időrendben a következők:
• A Rudimenta salutis című (1531-ben keletkezett, ám
eredeti formájában elveszett) tételsor, amelynek 52
cikkét Szegedi Gergely ellenirata5 és Dévai 1535-ben
írt, 1537-ben megjelent védőirata6 alapján lehet rekonstruálni. E két művet ifj. Révész Imre szinopszisban
ismerteti.7 A tételsorral egykorú volt és hasonló sorsot
ért a De sanctorum dormitione címen emlegetett irat,
amelynek azonban mind genezise, mind rekonstrukciója bonyolultabbnak tűnik az előbbinél; itt a ferences
ellenirat is csak Dévai válaszából ismert,8 így biztonságosabb helyette ehhez a válaszhoz, azaz az egyértelmű
szerzőségű és tartalmú Disputatióhoz folyamodni.
• Dévai bécsi kihallgatása 1533-ból, amelynek mind
jegyzőkönyve fennmaradt,9 mind Dévainak már NürnSÓLYOM 1996, 157. o.
Censurae Fratris… RMK 3,309.
6
Dispvtatio… RMK 3,318. VD 16. D 1300.
7
R ÉVÉSZ 1915, 63–106. o.
8
Lásd Dévai 1535. május 16-án Sárvárról keltezett ajánlását Bebek
Imréhez: Disputatio fol. a3r [5]; ETE 3,31. o.
9
Articuli inquisitorii: ETE 2,264–267.
4
5

bergben 1536-ban papírra vetett, 1537-ben megjelent
előadásában olvasható (Expositio examinis, belső cím:
Articuli). A két változat szinopszisa ugyancsak Révésznél található.10
• A már említett, a szentek aluvásáról szóló, 1535-ben
keletkezett Disputatio (belső cím: Confutacio) és az
52 tétel Apologiája (külső cím: De praecipuis articulis), megjelenésük ugyancsak: Nürnberg 1537. A (külső vagy belső) címek talán nem teljesen következetes
használatában ifj. Révész Imrét és a rá támaszkodó
irodalmat követem.11
• Dévai valószínűleg 1538-as krakkói magyar nyelvű
kátéja, ahogyan az a körülbelül tíz évvel későbbi második kiadásból ismerhető.12

A SZABADSÁG EVANGÉLIUMA
1533 nyarán Dévai Mátyás megszökött Ferdinánd fogságából, és János király országrészébe, Budára menekült Bebek
Imre székesfehérvári prépost védőszárnyai alá.13 A papi
rendhez tartozó Bebek ugyanezen év karácsonyán lépett
oltár elé jövendőbelijével, egy budai polgárlánnyal (a fáma
szerint nem is a legszebb, nem is a legjobb családból való,
nem is a legjobb hírű személlyel), hogy nyilvánosan eljegyezze.14 E radikális, az egyházi kánonoknak fittyet hányó
R ÉVÉSZ 1915, 106–113. o.
A hivatkozásokban a latin nyomtatványnak Révészék által használt
utólagos oldalszámozását az eredeti ívjelölés megadása mellett szögletes
zárójelben közlöm.
12
[At tizparancsolatnak, ah hit ágazatinak, am mi atyánknak és ah hit
pecsétinek rövideden való magyarázatja. Mátyás Dévai.] RMNY 1,23.
Vö. RMNY 1,78. Ennek hasonmása: DÉVAI 1897.
13
ETE 2,269, 275; ZOVÁNYI 1922, 97–98. o.
14
Augustinus Musaeus Erdődi Simonnak, Buda, 1534. 1. 27. In: BESSENYEI 2002, 202–206. o. (nr. XXXIV/1.); ETE 2,321–323, 383–384;
VÖM 2,46. A két tudósításban annyi a különbség, hogy Musaeus eljegyzésről, Verancsics pedig házasságkötésről beszél, továbbá Musaeus
10
11
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lépés hátterében nem annyira a szerelem kifürkészhetetlen
hatalmát, mint a prépost házában nyilvánosan prédikáló
Dévait sejthetjük, legalábbis a félreérthetetlenül demonstratív, figyelemkeltésre törekvő elemek ezt a gyanút erősítik
meg. Az egész történet megkomponált prófétai-prédikátori
tettnek hat, hóseási előképpel, lózungszerű üzenetekkel,
mozgósító példával. Bebek Imre tervezett házassága ugyan
időben nem az első volt, amelyre Magyarországon a reformáció korában papi személyek kapcsolatukat nyíltan,
tudatos elvi döntésből vállalva vetemedtek, de a mágnás
családból származó prépost rangja, ismertsége és hangos
nyilatkozatai miatt egyértelműen ez az eset verte föl a
legnagyobb port. János király nem tétovázott: Bebeket és
Dévait egykettőre fogságba vetették, az utóbbi csak egy
év múltán szabadult ki.
A német reformációban 1522-től kezdve szaporodnak
el a nyilvános és polgári jogilag érvényesnek tekintett
házasságot kötő világi papok és volt szerzetesek (ezeknek
a személyes döntéseknek az elvi, teológiai megalapozását
az 1521–1522-ben keletkezett De votis monasticis15 és a
Vom ehelichen Leben16 című Luther-művekben találni).
1523-ban Strasbourgban már a sajtó segítségét igénybe
véve folytatott vitát hét nős pap a püspökkel és tollforgatóival (köztük Martin Bucer egykori dömés barát, aki
egy volt apácát vett feleségül); a küzdelemből önálló röpiratok szerzőjeként vette ki a részét Katharina, Matthias
Zell plébános és székesegyházi prédikátor felesége is.17
Magyarországról csak 1531-ből ismerem az első hasonló,
egyértelműen dokumentálható esetet, Staudacher Zsigmond selmecbányai plébános házasságkötését, akinek
szerint Bebek már az esemény előtt folyamodott dispensatióért, míg
Verancsics szerint erre csak szabadulása után került sor.
15
WA 8,(564)573–669.
16
WA 10/II,(267)275–304.
17
Christeliche verantwortung… VD 16. Z 351. Ein Collation… VD
16. Z 354. Den leydenden… VD 16. Z 344. Entschuldigung… BAINTON
1995, 56–59. o.

emiatt távoznia is kellett hivatalából – Wittenbergig meg
sem állt.18
A Bebek Imre eljegyzéséről szóló két tudósítás annyit
tartott emlékezetre méltónak, hogy a lutheri tanoktól
megfertőzött (Lutheranis dogmatibus imbutus; imbutus
peregregie lutheriana persuasione) prépost valamiféle
állítólagos evangéliumi szabadságra hivatkozva (stulta
quadam, quam ipsi perperam vocant evangelicam, et sibi
ficta libertate ductus; sequutisque praeceptis evangelicis,
ut ipse aiebat) a szertartást végző klerikus előtt a római egyház említésekor e szavakra fakadt: „Ne a római
egyházat mondd nekem, hanem az evangélium szerint
beszélj, melynek szabadsága szerint ezt a lányt eljegyzem magamnak feleségül.” Letartóztatása után mind a
vőlegény, mind az ara számot adott komoly szándékáról
és eltökéltségéről. Bebek úgy nyilatkozott, hogy „a lányt
teljesen a feleségéül akarja, vele mint feleségével akar élni,
akár ha fejét veszik és minden vagyonát elveszti is”. Míg a
lány azt panaszolta, hogy „amikor elkezdene megjavulni
és Istennek tetsző életet élni, akkor zárják rács mögé”.
Az „evangéliumi szabadság” volna itt tehát a kulcsszó,
a fehérvári prépost normaszegő tettében képviselt üzenet
programszerű összefoglalása. Az 1520-ban németül és latinul
egyidejűleg megjelenő De libertate christiana című Luthertraktátus19 fejtette ki először részletesen, mind teológiailag
levezetve, mind gyakorlati példákon illusztrálva ennek a
szabadságnak a mibenlétét. Frappáns, tételszerű, egyben a
Lutherre jellemző antitetikus megfogalmazásban: a keresztény ember (hit által) szabad ura mindennek, ugyanakkor
18
„...gemelter Herr Magister Sigmund Staudacher und Anna, seine
Hausfrau, alhie, zusammen in den Stand der heil. Ee gegeben, und mit
einander nach christlicher Ordnung zu Kirchen und Gassen gangen
und auch beide in iren ehestande von uns herzlich abgeschieden und
an ander Ort armsantlich sich begeben.” ETE 2,182. Vö. ZOVÁNYI 1922,
46., 104. o; ETE 2,327–328, 338–340. Staudacher többek között azzal
utasítja el 1534-ben a selmeci plébániára szóló visszahívást, hogy nős
voltával nem akarja kellemetlen helyzetbe hozni a meghívókat.
19
WA 7,(39)42–73. A latin szöveg fordítása: PRŐHLE 1983, 25–73. o.
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(szeretet által) alá van vetve mindennek.20 A német változat
hatása Magyarországon már 1523-ban kimutatható,21 Dévai
persze, ha ismerte a művet, a latin példányt forgatta.22
Még nagyobb jelentőséget ad Dévai szabadságfelfogásának
az a mód, ahogyan a törvény és az evangélium viszonyáról,
megkülönböztetéséről tanít, amely közismerten az egyik
alappillére a reformátori gondolkodásnak. Mind Révész
Imre, mind Sólyom Jenő felhívta rá a figyelmet, hogy Dévai
nem vallja a törvény úgynevezett harmadik hasznát (tertius
usus legis), azaz szerepét az újjászületettek, a megigazultak
életében, sőt Sólyom azt valószínűsíti, hogy Dévai nem egyszerűen nem ismeri, hanem tudatosan mellőzi ezt a nézetet,
amely többek között Melanchthonra és Kálvinra jellemző.23
Tény, hogy Luther és Melanchthon különbözően tanítottak
a törvény hasznának a problémájáról. Ifj. Révész Imre már
1915-ben felfigyelt rá, hogy Dévai Mátyás ezen a téren nem
Melanchthont követte, jóllehet ő volt Dévai meghatározó
mestere. Révész annakidején – nagyon helyesen – a kérdést
Luther, illetve Melanchthon teológiájának teljes összefüggésében vizsgálta.24 Amikor Révész felismerte, hogy Dévai
ebben a tekintetben nem a praeceptorra hallgatott, még nem
tudta, hogy a második antinomista-ellenes disputáció (1538.
január 12.) tézisei miatt Luther azt a látszatot keltheti, mintha
átvette volna Melanchthontól a háromszoros usus tanítását.25
Mióta azonban kétség merült fel a tézisek eredetiségével kapcsolatban, s újra kirobbant a vita a törvény hasznáról,26 Dévai
erről szóló tanítása ismét a kutatás középpontjába került.
20
Vö. WA 7,49; PRŐHLE 1983, 33. o. Vö. EBELING 1997, 161–163. o.;
H AMM 1983.
21
CSEPREGI 2003, 291–294. o.
22
Expositio examinis fol. r4v [136. o.]: „Primum inficiari non potui,
quanquam ex eorum predicationibus, cum Germanice nesciam, di xerim nihil profecisse.”
23
SÓLYOM 1956a, 442–449. o. UŐ 1961, 178–188. o. = UŐ 2004, 85–93.,
175–183. o.
24
R ÉVÉSZ 1915, 23–24., 160–162. o.
25
WA 39/I,347–350.
26
PINOMAA 1940; BRING 1943, 43–97. o.; JOEST 1961.

1537 első felét Dévai Wittenbergben töltötte, s ősszel
Krakkón keresztül utazott haza. Valószínűleg ekkor itt
adta ki magyar kátéját, amelyben a törvény háromszoros
hasznát tanítja, mégis anélkül, hogy a Melanchthon felfogása szerinti tertius usus megtalálható volna benne. Egyrészt
hármas felosztást alkalmaz, másrészt a melanchthoni
tertius usust említés nélkül hagyja.27 Kizárt, hogy Wittenbergben nem ismerte volna meg Melanchthon triplex
usus legis tanítását (ahogy az a Loci communes 1535-ös
kiadásában olvasható),28 s az is valószínűtlen, hogy kerülte
volna a tertius usust, ha tudta volna, hogy már Luther is
ezt tanítja. Ez alátámasztja Werner Elert véleményét, hogy
a Weimaranában kiadott utolsó tézisek hamisítványok.29
Dévai triplex usus legis tanítása annál érdekesebb, hogy
már 1531-ben egy bizonyos triplex utilitas legist tanított.
Ekkor közzétett írása, az 52 tétel miatt ugyanis vitába
keveredett a ferences Szegedi Gergellyel, aki többek
között épp emiatt bírálta 1535-ben. Erre válaszolt Dévai
1537-ben Nürnbergben kiadott elleniratában, és megvédte benne reformátori tanítását. A ferences – vagy ahogy
Dévai maga sugallja, az irat javítgatója és kiadója, korábbi
ellenfele, Johannes Fabri bécsi püspök30 – hiányolta nála
a törvény negyedik hasznát. Dévai erre válaszában késznek mutatkozott a törvény négy hasznáról beszélni, de a
vitairatában alkalmazott négyes felosztás nem tartalmaz
többet, mint a törvény első két hasznáról szóló lutheri
tanítás.31 A kontroverzia teológiai előtörténetének kutatásakor Sólyom Jenőnek sikerült Alexander Halensisnél
DÉVAI 1897, 10–12., 19.
MStA 2/1,321–326.
29
ELERT 1948a, 168–170. o.; ELERT 1948b, 161–165. o.
30
Dévai keltezetlen ajánlása Bácsi Ferenchez: Apologia fol. h4r [63];
ETE 3,71.
31
Apologia fol. k1r [73]: Propositio septima: „Usus seu officium legis
triplex, ostendit naturae immundiciem, coercet carnem, ne pro sua
libidine vivat, dirigit ad Christum.” Condemnatio censurae: „Poteram
quatuor legis officia seu usus dixisse, duos ad spiritum sive ad internum
hominem pertinentes […]. Tertius et quartus politicus […].”
27

28
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egy jól felépített triplex utilitas legis tanítást találnia.
Sólyom feltételezte, hogy a ferences vitapartner azért
ebbe a pontba akaszkodott bele, mert a ferences teológián
belül ismert volt számára Alexander Halensis álláspontja.32
A Dévainál olvasható hármas felosztásnak (amely valójában
a törvény kettős funkcióját írja le) akad másik párhuzama,
lehetséges forrása, mégpedig Luther 1522-es posztillájában:
itt Luther szintén triplex ususról szól, de a három kifejtett
pont csupán két jól elkülöníthető funkciót, az úgynevezett civil és a többféle névvel is illetett pedagógiai területet
érinti.33 Ezt a lehetséges összefüggést izgalmassá teszi egy
Dévai környezetéből származó adat: közvetlenül Bebek Imre
budai nősülése után a prépost titkára, Simontornyai Gergely
Luthernek egy közelebbről meg nem határozott posztilláját ajánlja valakinek olvasásra. Minden bizonnyal a Martin
Bucer által 1525-ben készített latin fordításról lehetett szó,
amelynek olvasói között így Dévait is joggal feltételezhetjük.34
Közös vonás Dévai latin vitairatában és magyar kátéjában, bármilyen formális felosztást és terminológiát
alkalmaz is, hogy a törvény nála nem terjeszkedik túl a
két klasszikus ususon, a politicuson, azaz a jog profán alkalmazásán, és a theologicus, elenchticus, paedagogicuson,
azaz a vádló, töredelemre, bűnbánatra indító, Krisztushoz
vezérlő funkción. Márpedig a korlátok közé szorított, a
Krisztus áldozata révén immáron végleg betöltött, meghaladott törvény az evangéliumnak, a csupán szeretetből
megzabolázandó szabadságnak hagy tágabb teret.
Nem csoda, hogy majd a 17. nagyváradi tézis (1544)
a törvény használatának kettes, hármas vagy négyes felosztása helyett már a keresztény szabadság rétegeinek a
struktúráját vázolja föl: szabadság (Krisztusban) a bűntől
és a haláltól, szabadság (Krisztus által) az élet viszontagságaitól, szabadság a mózesi törvénytől, végül pedig szabadSÓLYOM 1961, 186. o. = SÓLYOM 2004, 92. o.
WA 10/I,1,457. Újévi prédikáció Gal 3,23–29-ről.
34
ETE 2,312. LUTHER 1525. (A teljes Kirchenpostille fordítása 1527-ig
összesen öt kötetben jelent meg Martin Bucer előszavával.)
32

33

ság az emberi hagyományoktól.35 Ennek a rendszernek a
közvetlen forrása Melanchthon Locijának 1543-as bővített
kiadásában fedezhető fel.36 Dévai szempontjából azonban
nem az az izgalmas kérdés, hogy megfordult-e kezében
ez az új kiadvány, vagy esetleg 1541–1543-as wittenbergi tartózkodása idején szóban értesült-e Melanchthon
ezen ötletéről, hanem az, hogy rá jellemző önállósággal
és eklekticizmussal következetesen mellőzi az ugyanazon
Melanchthon ugyanazon Locijában kifejtett tertius usus
legis tant, ugyanakkor egy az egyben azonnal átveszi tőle
a quattuor gradus libertatis elméletet.
A fenti kiindulópont, kötöttség és szabadság egymáshoz
való viszonyának ilyen felfogása következetesen tükröződik
a keresztény élet és istentisztelet egyes részletkérdéseiről,
a papok házasságáról, a böjtről, a gyónásról, a miséről, az
oltáriszentség két színéről és imádásáról, az ünnepekről
szóló tanításban.
a) Dévai fennmaradt irataiban szembeszökő hiányként
mutatkozik a papok házasságának témája, erre vonatkozó
véleményére ezért csak Bebek Imre fent idézett szavaiból
következtethetünk, amennyiben megalapozott az a feltételezés, hogy Dévai tanítása áll a prépost nősülési szándéka
mögött. E feltűnő hiánnyal összefügghet az az életrajzi
megfigyelés (pontosabban: ugyancsak adathiány), hogy
Dévait soha nem vádolták a papi nőtlenség megszegésével,
nincs tudomásunk róla, kötött-e valaha házasságot.
b) A böjtről sem találunk aprólékos okfejtést. A Rudimenta salutis című tételsor 45., 47. és 49. darabja szélesebb
összefüggésbe igyekszik állítani a böjtölés gyakorlatát: itt
a gyengék megbotránkoztatásáról, az isteni és az emberi előírások egymással való szembeállításáról, illetve az
üdvösségre nézve közömbös dolgokban követendő rend
viszonylagos érvényéről esik szó. Ezeket az elvi problé35
„Libertas christiana quattuor habet species...”: BUCSAY–CSEPREGI
2006a, 437. o. Vö. BUCSAY–CSEPREGI 2006b, 446. o.
36
MStA II/2,762–780; SUDA 1999, 260–261. o.

71

72

mákat csupán illusztrálja a testi böjt, az ételek megkülönböztetésének az emlegetése.37 A bécsi kihallgatáson adott
válaszok is inkább a gyengék megbotránkoztatásának a
tilalmára helyezik a hangsúlyt.38
Dévainak az az általános igyekezete, hogy Pál apostol
intését (1Kor 8,8–13) és a wittenbergi gyakorlatot figyelembe véve tekintettel legyen a hitben erőtlenekre, és ne
botránkoztassa meg őket,39 továbbá, hogy lehetőség szerint
fenntartsa a hagyományos rendet (propter servandum
ordinem),40 teljesen valószínűtlenné teszi azt az egyébként
is gyenge lábakon álló hipotézist, amely az 1544-es brassói képrombolást Dévai állítólagos jelenlétével próbálja
magyarázni.41
Érdekes továbbá a böjt spiritualizálására való törekvés
(45. tétel): Dévai (akárcsak mestere, Luther) előszeretettel alkalmazza az ellentétpárokban történő distinkciókat: testi (böjt) – szellemi (böjt), külső, emberek előtti
(megigazulás) – belső, Isten előtti (megigazulás), hitbeli
(gyónás) – szeretetbeli (gyónás) stb.42 A böjt spirituális
értelme Dévai szemében általánosabb, magasabb, egyben
a Szentírásból jobban dokumentálható, mint a testi önmegtartóztatás: ez a bűnöktől való elfordulás.
c) A gyónást Dévai ugyanilyen kettős szembeállításokban tárgyalja a 35. és 40. tételben, mint a böjtöt: gyónás
(mint a bűnös lét megvallása) hitben Isten előtt – és gyóApologia fol. p4r–q2r [119–124. o.].
Expositio examinis fol. s4v [144. o.]; ETE 2,267.
39
Expositio examinis (az oltáriszentség két színéről, a böjtről) fol. s4v
[144], vö. ETE 2,267 (a böjtről: „fatetur se praedicasse libertatem, sed
non abusum propter infirmos”).
40
Expositio examinis (az egyházi hivatalról) fol. s1v–s2r [138–139. o.],
(az ünnepekről) fol. s4v [144. o.], vö. ETE 2,267 (az egyházi hivatalról).
Vö. Apologia prop. 49. fol. q2r [124. o.]: „ut secundum ordinem fiant
omnia.”
41
ETE 4,324–325, 351; SCHULLERUS 1923–1928 = AVSL 41 (1923–
1928), 414. o.; R EINERTH 1956, 46–47. o.; ZIMMERMANN 1998, 20. o.
42
Disputatio fol. h2r [59. o.]; Apologia fol. m3r [93. o.]; SÓLYOM 1956b,
42–43. o. = SÓLYOM 2004, 183–185. o.; EBELING 1997, 16. o.
37

38

nás (a kölcsönös megbocsátás érdekében) szeretetben az
emberek előtt.43 Egy másik vissza-visszatérő megkülönböztetés: a szóban forgó vallásos gyakorlat (itt a gyónás)
dicséretes, hasznos voltának elismerése (mint „tanítás,
tanács és vigasztalás”), de a hozzá kapcsolódó visszaélések,
babonás szokások (mint a klerikusok előtti fülbegyónás
kényszere vagy a vétkek aprólékos felsorolására való törekvés) elítélése.44
d) Az ünnepek megszentelésének kérdését elsőnek
a 46. tétel veti fel. Az ünnepeket mint az istentisztelet
rendelt idejét jónak tartja Dévai, csak számukat sokallja
(azaz a hétközi ünnepeket, főleg a szentek napjait ritkítaná), továbbá a velük kapcsolatos hivalkodásokat és
zsibvásárokat ellenzi.45
Az anyanyelvi szertartás nem tűnik Dévai számára
részletes tárgyalást igénylő kérdésnek. Annak ellenére,
hogy már a Disputatio ismeretlen ajánlója szükségesnek
tartotta megjegyezni (amit későbbi forrásaink, Christian
Schesaeus, Bornemisza Péter, Skaricza Máté, Telegdi Miklós, Severin Sculteti stb. is hangsúlyoznak), hogy Dévai
anyanyelvén hirdette Kassán és másutt az evangéliumot,46
csupán az Expositio examinis egyik pontjában találunk egy
rövid utalást: „Hogy köznyelven misézzenek. Válasz: az
apostol a nyelveken szólást az egyházban bolondságnak
mondja, 1Kor 14.”47 Fontos leszögezni, hogy ez nem az
anyanyelvi prédikáció követelése, ami Dévai korában
evidenciának számított, hanem az anyanyelvi misézésé.
Párhuzamként használható e kérdéshez az ezt megelőző
pont a zsolozsmázásról: „ezt a szócséplést [battalogiam,
43
Expositio examinis fol. s4r–v [143–144. o.]; Apologia fol. o4v–p1r
[112–113. o.]; DÉVAI 1897, 109.
44
Uo. és Apologia fol. p3r–v [117–118. o.].
45
Expositio examinis fol. s4v.t1r [144–145. o.]; ETE 2,267; Apologia
fol. p4v–q1r [120k]; DÉVAI 1897, 36–42.
46
Disputatio fol. a2r [3. o.]; ETE 3,216.
47
Expositio examinis fol. [t1r = 145. o.]. A bécsi jegyzőkönyvben nincs
megfelelője.
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vö. Mt 6,7], mely sem az olvasóknak, sem a hallgatóknak
nem használ semmit, elvetem, mivel léleknek és testnek
gyötrése [quae est conscientiae et corporum carnificina].”48
Logikus következménye ennek az állásfoglalásnak az anyanyelvi káté megjelentetése, benne a három (!) szentségi
szertartás tömör ismertetésével.
e) Viszonylag keveset tudunk arról az időszakról, amikor
Dévai 1540-ben átmenetileg Perényi Péter pártfogása
alatt működött Felső-Magyarországon. Mindössze öszszekülönbözésük oka maradt fenn Dévai változatában, s
ezt az információt is Stöckel Lénárd örökítette meg: „a
körülhordozott vagy a szentségtartóba zárt kenyér nem
szentség. Ő [Perényi] szentségnek tartja, és a szentség
érvényességének feltételeit nem fogadja el.”49 Itt nem a
(valószínűleg a hagyományos vallási gyakorlathoz jobban
ragaszkodó) patrónus nézetei érdekesek,50 hanem az, hogy
a kérdés kardinálisnak, azaz elég súlyosnak minősült Dévai
szemében ahhoz, hogy a pártfogójával való szakításának,
eltávozásának okaként szerepeltesse.
Nem hiszem, hogy a transzszubsztanciáció tanának vagy
a reálprezencia felfogásának változatai közt kellene keresgélnünk e nézeteltérés értelmezésekor, mint ifj. Révész
Imre tette;51 ebben az összekülönbözésben is gyakorlati,
mozgósító erejű szempontok, érdekek ütközhettek. A
turbas szó használata meg a summázás módja érzékelteti
ugyanis velünk, hogy a valódi történet ennél az elvi vitánál
valamivel drámaibban zajlott és összetettebb volt. Ennek
Expositio examinis fol. [t1r = 145. o.]; ETE 2,267.
„Idemque ad me scripsit ipse Deuai his verbis: Turbas et causas
discessus mei a priore principe meo, tenere te credo. Summa controuersiae, Panis circumlatus, aut in cancellos inclusus, sacramentum non
est. Ille pro sacramento habet, conditiones ad integritatem sacramenti
pertinentes non admittit. Habet igitur Magn. vestra ex ipsius Deuai
verbis, quare inter eum et dominum Pereni discessio facta est.” Stöckel
Lénárd Révay Ferencnek. Bártfa, 1540. 7. 23. ETE 3,466–467. ŠKOVIERA
1975–1976, 301–302. o.
50
ZOVÁNYI 1910, 51–54. o.
51
R ÉVÉSZ 1915, 174–176. o.
48
49

hipotetikus rekonstruálása helyett elegendő azonban annak
leszögezése, hogy Dévai Stöckellel szemben kielégítőnek
érezte a fent idézett magyarázatot, azaz a körmeneteken
imádott és a tabernákulumban őrzött szentség megítélése
számára nem volt az üdvösségre nézve közömbös dolog,
amelyben a botrány kerülése és a fennálló rend megőrzése
lehetett volna a követendő szempont.
Dévai úrvacsora-felfogásának értékelésére itt nem kerítek sort, ebben a gondolatmenetben – a kontraszt kedvéért – csak arra utalok, hogy az oltáriszentség két szín
alatt történő vételét Dévai 1533-ban ugyan szükségesnek
és krisztusi rendelésnek vallotta, mégis a hitben gyengék
igényeinek a figyelembevételét tartotta fontosnak hangsúlyozni.52 A mise áldozat jellegét sem alapjában tagadja kátéjában, hanem a szokásos különbségtétellel állítja szembe
az engesztelő áldozatot a hálaáldozattal, Krisztus egyszeri,
megismételhetetlen, üdvösségszerző áldozatát a misében
történő hálaadással.53 Dévai a talán hírből ismert 1536-os
Wittenbergi konkordia útmutatását követve54 üzen hadat
az oltáriszentség extra usum tiszteletének mint nyilvánvaló
abúzusnak, s ezt az engesztelhetetlen hozzáállást tükrözi
a 23. nagyváradi tézis (1544): a Krisztustól rendelt úzuson
kívüli gyakorlat, egyszerűen és nyíltan mondjuk, bálványimádás és hamis istentisztelet, melyet az igaz evangélium
hirdetői tiltani és lerontani kötelesek.55

Expositio examinis fol. s4v [144. o.]; ETE 2,266.
Disputatio fol. g4v [56. o.]; Expositio examinis fol. s3r-v [141–142. o.];
ETE 2,266; DÉVAI 1897, 96–98., 104–105. o.
54
„Nam extra usum, cum asservatur in pixide aut ostenditur in processionibus, ut fit a papistis, sentiunt non adesse corpus Christi.” CR
3,75–76; WA.B 12,209–210. Vö. NEUSER 2006, 86. o.
55
„Extra hunc usum cum secluduntur panis et vinum, vel cum circumgestantur, non sunt dignanda vel sacramenti vocabulo, sed simpliciter et
aper te extra praedictum verum usum dicimus esse idolum idolatriam
et falsum cultum Dei.” BUCSAY–CSEPREGI 2006a, 438. o.
52

53
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KÖZÖSSÉGBEN A SZENTEKKEL
1526 őszén Gosztonyi János erdélyi püspök eretneknyomozást rendelt el Stoltz György vajdahunyadi várnagy
ellen.56 Jóllehet a vizsgálat a vádakat megalapozottnak
találta, Brandenburgi György őrgróf nem váltotta le várnagyát, hanem meghagyta tisztségében annak haláláig
(1530), vállalva még az egyházi átok veszélyét is. Nézzük
részleteiben e nem mindennapi történetet!
1526. szeptember 24-én a gyulafehérvári püspök felszólította egyházmegyéjének három plébánosát (köztük
Imre hunyadi plébánost), hogy kezdjenek vizsgálatot az
újonnan érkezett vajdahunyadi várnagy „lutheránus” tévelygéseiről. Gosztonyi János tizenkét kérdést sorol fel
az ügyben eljárók számára.57 A három plébános október
13-án teszi meg részletes jelentését a püspöknek az eretnek
Stoltz György életmódjáról, erkölcseiről és nézeteiről.58
A delikvenst ismerő klerikusok (köztük Imre hunyadi
plébános és István hunyadvári káplán) hallották, hogy
Stoltz Antikrisztusnak nevezte a pápát, tagadta, hogy
az áldozópapok képesek Krisztus testévé változtatni az
oltáriszentséget, mivel paráznák, s hirdette a papok nősülését. Továbbá szóban és tettleg törte meg a böjtöt, együtt
evett húst a románokkal, és dicsérte vallásukat (sectam
valachalem), megkérdőjelezte a gyónás gyakorlatának
szentírási megalapozottságát, azt állította, hogy mindenki
pap, ezért keresztelhet, feleslegesnek nevezte az egyházat
s a kézzel épített templomot. Keresztelő Szent János
ünnepén eltaszította a felé nyújtott keresztet, s nevetett,
mikor mások megcsókolták. A szenteket embereknek,
latroknak hirdette, ereklyéiket ócskaságoknak. Szent
Gergely pápa képét részegségében fejszével verte szét.
Hasonlóan gyalázta a Szent Szűz ünnepeit. Kinevette a
56
57
58

ETE 1,283–288; ZOVÁNYI 1922, 83–84. o.
ETE 1,284–285.
ETE 1,285–288.

búcsút, az egyházi átkot, a szenteltvizet, a halotti misét, a
reggeli és esti Ave Mariát, tagadta a purgatóriumot, s azt
állította, hogy Isten Fián kívül senki sem mehet a mennybe. A papok fenti vallomását megerősítette Szentimrei
András deák s a vár többi tisztje is. Ők azt is hallották,
hogy Stoltz számon kérte Kapisztrán Szent Jánoson és a
magyar szenteken, valamint a bátai csodatévő szent véren,59 hogy átengedték Budát s az országot a töröknek. A
vizsgálat lefolytatói végül kérték a püspököt, tartsa titokban kilétüket, mert közülük ketten is, a hunyadi plébános
és a hunyadi várkáplán Stoltz patrónusi joghatósága alatt
állnak, aki kegyuruk, Brandenburgi György képviselője.
A Stoltz Györgynek felrótt nézetek és Dévai cikkei
között, de még inkább a Dévait illető inkvizítori vádak között jelentős átfedés fedezhető föl, ez önmagában azonban
nem lett volna elegendő alap az erdélyi eretneknyomozás
iménti felidézésére. A lényeges kapcsolópontot, közös
platformot az a magatartásuk képezi, ahogyan az ország
politikai, katonai helyzetére, krízisére teológiailag reagálnak: a védőszentek, ereklyék, szent királyok, törökverő
patrónusok, sőt maga a Patróna is kudarcot vallottak,
méltatlannak bizonyultak a beléjük vetett bizalomra, a
rájuk alapozott állami ideológia és szimbolikus reprezentáció megingott. A vallomásokból ítélve azonban a hunyadi
várnagy megragad a gondolatmenetnek ezen a pontján,
legfeljebb a szarkazmus és a gorombaság ötvözésében
igyekszik további lehetőségeket kimeríteni.60
Dévai viszont ugyanerről a kiindulópontról eljut a pokol,
59
A bátai bencés apátság Szent Vér ereklyéje. 1415-ben észlelik a
vért az oltáriszentségen, IV. Jenő 1434-ben kanonizálja a búcsújáró
helyet, a Hunyadiak az 1441-es bátaszéki győzelem után különösen
tisztelik, II. Lajos is meglátogatja a mohácsi csata előtt, a törökök elől
Pannonhalmára menekítik. Lásd CSALOG –DERCSÉNYI 1940.
60
Ubi sunt illi latrones: Sanctus Johannes Elemosinarius ac Johannes Capistranus et ceteri Sancti de Hungaria? si sancti sunt, quare non defendunt
nunc Budam et Hungariam a turcis? et ubi est in Batha sanguis sanctus?
quare permisit ille Kabala Werh comburrere [!] et desolare locum suum
et Hungariam, si est sanctus?” ETE 1,287. Vö. ÁCS 2006, 21. o.
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a purgatórium és a limbus tagadásáig, a szentek alvásáról
szóló elméletéig, egy új Mária-képig s a szentekkel kialakítható újfajta közösségvállalásig. Sólyom Jenő alighanem
jól becsülte föl Dévai híres-hírhedt alváselméletének szellemi hátterét és társadalmi hatását a Mohács utáni krízis
közérzetében és gondolatvilágában, jóllehet magának az
elméletnek nem szentelt akkora érdeklődést, mint más
teológiai témáknak.61 Ez a viszonylagos érdektelenség annál
meglepőbb, hogy Dévai expressis verbis megfogalmazza,
milyen politikai posztulátumokkal járnak krisztológiai
fejtegetései: „A barátok sztentori hangon hirdetik, hogy
István, a magyarok első királya Szűz Máriának ajánlotta föl
az országot. Ezért őt még a pénzérme verete is az ország
Patrónájaként viseli. De ha így van, akkor állítom, hogy a
királynak fogalma sem volt a hit természetéről és jellegéről, ti. hogy az egyedül Istenhez folyamodik, és egyedül
Krisztusra szegezi tekintetét, fittyet hányva a szentekre
és a Szent Szűzre, akiknek a tiszteletéről alább szólok.”62
Ács Pál friss Dévai-tanulmányának egyértelmű érdeme,
hogy igyekszik annyira komolyan venni Dévai invenciózus gondolatait, mint korábban senki más, és az eddig
figyelembe vettnél jóval tágabb eszmetörténeti keretben,
a psychopannychia évezredes keresztény tradíciójának
kontextusában értelmezi őket. Ugyanakkor azzal a komoly
módszertani nehézséggel kell megküzdenie, hogy maga
Dévai is elismeri: első – a vitát kirobbantó, számunkra
azonban elveszett – rögtönzésszerű, sebtében papírra
vetett iratában hevenyészve, kissé hozzávetőlegesen fogalmazott, továbbá az ezután történt idegen átszerkesztés(ek),
kiegészítés(ek) miatt nem is vállalhat teljes felelősséget a
neve alatt közkézen forgó traktátus tartalmáért.63 Mindegy, hogy e mentegetőzés valós vagy topikus, a töprengéssel töltött hosszú börtönévek vagy a tulajdon bőrén
SÓLYOM 1996, 120–121. o. Vö. ÁCS 2006, 21–22. o.
Disputatio fol. b4r [15. o.]. ÁCS 2006, 22. o. a főszövegben id. Révész
Imre finom parafrázisát idézi: R ÉVÉSZ 1863, 78. o.
63
Disputatio fol. a3r [5. o.]; ETE 3,31.
61

62

megtapasztalt fájdalmas retorziók érlelték meg benne
az átértékelést: a vitatott nézetektől való elhatárolódás,
távolságtartás nyilvánvaló. Gondolatainak óvatosabb kifejtésére az is indíthatta a szerzőt, hogy időközben maga
is felismerte azt, ami kritikusainak elsőre beugrott: hogy
az anabaptisták nézeteihez megtévesztésig hasonló elképzeléseket hirdet. Az 1535-ös münsteri katasztrófa után
viszont ilyesmivel sem Németországban, sem Magyarországon nem lehetett viccelni. Az anabaptizmus gyanújának
árnyéka nemcsak a lutheránus Martin Chemnitz későbbi,
klasszikussá váló ítéletében fogalmazódik meg,64 hanem
ezt sejthetjük az iratot sajtó alá bocsátó nürnbergi Veit
Dietrich átmeneti bizonytalankodása mögött is.65
A Dévai-féle psychopannychia részletes ismertetésétől
a klasszikus tézisen túl: sancti mortui vivunt quidem Deo,
sed nobis mortui sunt – Ács Pál könnyen hozzáférhető
dolgozatának hála –, itt eltekinthetünk,66 nézzük inkább,
milyen pozitív tanítás következik a hagyományos hierarchikus kozmológia tagadásából. Milyen új érdemeket
tulajdonít Dévai a glóriájuktól megfosztott elhunytaknak,
s ezután kihez folyamodhat szerinte segítségért a szentek
gyámsága, oltalma alól kilépő keresztény, aki immár a bizalomnak szikrájával sem fordulhat az alvókhoz hasonlóan
vak, süket és magatehetetlen lelkekhez?67
a) A kiindulópont az embereknek (így a szenteknek is)
64
CHEMNITIUS 1861, 659. o.: „Fuit nostris temporibus quidam Matthias Dewayus Ungarus, qui sparsit opinionem, animas piorum post
separationem a corpore, usque ad resurrectionem carnis dormire sine
sensu et intellectu. Hoc paradoxon arripuerunt Anabaptistae, sed opinio
ista publice reprobata est a nostris, et Apologia Confessionis Augustanae
concedit: Sanctos in coelis in genere orare pro Ecclesia. Credimus igitur
et confitemur, corpora piorum defunctorum, dormire in pulvere, in spe
resurrectionis: Animas vero esse et vivere apud Christum.”
65
ETE 3,109.
66
A témára vonatkozó legfontosabb helyek: Expositio examinis fol.
s3r–v [141–142. o.]; Disputatio fol. b1r–b2r [9–11. o.]; Apologia prop.
51–52., fol. q3r [125. o.]; DÉVAI 1897, 67–69.
67
Disputatio fol. b2v [12. o.]. Vö. DÉVAI 1897, 77.: „Azért egy mákszemet se bízzonk se Bódogasszonba, se egyéb szentekbe.”
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egyetemes bűnössége, egyben kegyelemre szorult állapota.
„Minden szent bűnös volt és bűnös. Képtelenség, hogy
bűnös bűnösben bízzék, mind Krisztusra szorulnak, kinek
kegyelme nélkül soha senki nem üdvözülhetett.”68 Ezt a
tételt a szokásos szembeállítás, ez esetben a natura – gratia
ellentétpár finomítja: a szentek természettől fogva bűnösök
voltak, de Krisztusban bízva kegyelemből megmenekültek,
ebben nyújtanak számunkra követendő példát: ha hiszünk,
mi is megtartatunk.69 A közbenjárókból tehát példaképek
lesznek. Nem feltétlenül erkölcsi példaképek, hisz az apostolok botlásairól a Szentírás is megemlékezik, hanem a hit
példái. Még durvábban fosztja meg Dévai előjogaiktól a
kanonizált szenteket, az ereklyetisztelettel kapcsolatban
kajánul idézi a szállóigét: sokaknak tisztelik csontjait a
földön, akiknek lelke a pokolban van.70
b) Ez alól a felfogás alól az Istenszülő maga sem kivétel,
nem mentes az eredendő bűn átkától, nem saját érdeméből
üdvözülhetett, hanem idegen érdemnek köszönhetően
(alieno merito), azaz azért, hogy hittel fogadta Krisztus
váltságát. A bűnös Boldogasszony figurájához ezután egy
meglepően pozitív és elismerő Mária-jellemzés kapcsolódik: ami a tényleges vétkeket illeti, ha valaki a szentek
közül, akkor Mária mentes a leginkább ezektől, és így
tettei és tulajdonságai révén (amelyek nem játszanak ugyan
szerepet a megigazulásban) ő a valaha volt szentek legkiválóbbika, méltó a megigazító hitre.71 Nemcsak az itt
alkalmazott hamartológia és krisztológia lutheri eredete
egyértelmű, hanem ennek a Mária-értelmezésnek a párhuzamát is megtalálni két korai Luther-műben, a Magnificat-

Disputatio fol. g1r [49. o.].
Apologia prop. 24. fol. n2r-3r [99–101. o.]. Vö. DÉVAI 1897, 77–79.
70
Expositio examinis fol. s2r [139. o.].
71
Expositio examinis fol. s2v [140. o.]; ETE 2,266: A bécsi jegyzőkönyv
megfogalmazásában: az eredendő bűn tekintetében hasonlít Mária a többi
asszonyhoz, a tényleges vétkek tekintetében viszont különbözik tőlük. A
pozitív Mária-képből tehát nem következik automatikusan pozitív nőkép.
68
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magyarázatban72 és A keresztény ember szabadságában – az
utóbbi ismerete, fentebb láttuk, feltételezhető Dévainál.
Itt Mária a hit példaképei között szerepel, aki tisztulásakor
önként vállalt közösséget a többi asszonnyal.73
c) Világos, hogy a mennyben Krisztus az egyetlen pártfogó,
közbenjáró, de a földön sincs senki teljesen magára maradva,
önmagára utalva: itt kölcsönösen könyörögnek egymásért a
keresztények.74 A láthatatlan szószólók helyett láthatókra
tettek szert, a holt csontok (mint üdvösségszerző ereklyék)
helyett élő oldalbordákra (vö. Gen 2,22) és testvérekre;
ezekre költsék inkább javaikat!75 Krisztusban nincs sem
kisebb, sem nagyobb, sem kliens, sem patrónus, sem adós,
sem hitelező, senki sincs közelebb a tűzhöz vagy éppen a
peremre szorulva. Ahogy most egyenlők hitben, úgy lesznek
egyenlők dicsőségben.76 A segítségnyújtás, a felelősségvállalás
kölcsönös, erre épül egy új közösségtudat és a „nem vagyunk
magunkban” bizodalma, ami mint mozgósító erejű ideológia,
versenyképesnek mutatkozik a krízisét élő hagyományos
Patrona Hungariae-tannal és bátai szentvér-kultusszal. A
majdani Hódoltságból érkező és Európa-szerte lelkesedéssel
olvasott beszámolók is ezt a szellemet lehelik, s ezen az alapon fogalmazódnak meg a jellegzetesen végvári világképet
tükröző teológiai rendszerek a 16. század második felében.77

FÉRFIAK, NŐK, GYERMEKEK EGYETLEN
PAPI RENDBEN
„Hogy nők prédikáljanak vagy szentségeket szolgáltassanak ki, a reformátoroknál szóba sem jött” – él a kategorikus fogalmazással Ingetraut Ludolphy a Theologische
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WA 7,(538)544–604 (1521).
WA 7,66–67; PRŐHLE 1983, 62. o.
Expositio examinis fol. s3r [141. o.]. Vö. ETE 2,264, 266.
Expositio examinis fol. s2r [139. o.].
Disputatio fol. e4v [40. o.].
SAE 3,891–928; ŐZE 1999, 26–34. o.; ŐZE 2006.
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Realenzyklopädie cikkében, hogy aztán néhány különleges
kivételt fűzzön a tételhez (például apácák gyóntatása, bábák által végrehajtott szükségkeresztség).78 Dévai Mátyás
természetesen nem forgathatta ezt a ma megkerülhetetlen
kézikönyvet, de e tétel tartalma számára még sokszor
megtapasztalt valóság lehetett, így nem tudható be tájékozatlanságának, hogy a reformáció fősodrától eltérően
megengedi az asszonyoknak a prédikálást és a szentségek
kiszolgáltatását, mi több: hasonlóan sarkos megfogalmazással, nem kizárólag a többször vitatott határesetekre
célozva, s az sem mellékes, hogy minősített körülmények
között szólal meg, in statu confessionis, Fabri püspök
előtti nevezetes bécsi kihallgatásakor. A kihallgatás kettős
hagyományozását figyelembe véve nyugodtan kizárható
a lehetőség, hogy félreértésről, torzításról lenne szó a
kihallgató oldalán, vagy éppen iróniáról, hüperboléról,
esetleg más szokásos retorikai figuráról a kihallgatott oldalán e szokatlan állítások esetében. Dévai nyilvánvalóan
komolyan gondolta válaszait: az asszonyok taníthatnak a
maguk módján, és ha már egyszer prédikálhatnak, miért
ne gyóntathatnának?!79
A helyzet különös pikantériája, amivel Dévainak is
tisztában kellett lennie, hogy Fabrit a kor közmondásosan
nőgyűlölő teológusai között tartották számon. Szónoki
kirohanásait is szerte emlegették, például amikor az 1530as augsburgi birodalmi gyűlésen a császár húgát gyalázta
félreérthetetlen metaforákban,80 de többek között az antik
szerzők nőellenes sztereotípiáit felmelegítő nézeteit nyomtatásban is terjesztette. Első ilyen művére81 az újdonsült
házasember, Justus Jonas ellenirattal reagált,82 s az ehhez
LUDOLPHY 1983, 443. o.
Expositio examinis fol. s1v–s2r, s4v [138 – 139., 144. o.]. Vö. ETE
2,265, 267.
80
Nuntiaturberichte 1968, 396. o.
81
Joannis Fabri… VD 16. F 217.
82
JONAS 1523. VD 16. J 871. Fol. C1r: „Creator ille et maiestas illa
honorari vult, ut neque foemina contemnat masculum neque masculus
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a válaszhoz előszót író Luthernél is több, a nőgyűlöletet
kritizáló megjegyzéssel találkozunk elszórtan.83 Fabri elvi
pozíciója különösebben nem érdekes számunkra, bizonyára
megvolt ennek a konkrét tapasztalati háttere, politikai
célja; Jonas lelkes nőprogramja sem meglepő, ennek is megtalálni a párhuzamát egyéb írásaiban.84 Nehezen tudjuk
viszont a megfelelő skatulyába sorolni Dévai kijelentéseit,
amelyek messze túlmennek Jonasnak a rajongásig derűs
színekkel festett nőképén.
Magyarázatot adna Dévai magatartására, ha az anabaptistákéval rokon álláspontot tulajdonítanánk neki. A
lélekaluvással kapcsolatban láttuk, ez az asszociáció (ha
nem is egyenesen vád) valóban felmerült Dévai kritikusaiban. Noha soha senki nem sorolta komolyan Dévait
és teológiáját az újrakeresztelők táborába, nem zárható
ki, hogy ő kezdetben még gyanútlanul használt olyan fogalmakat és képzeteket, amelyek később mint tipikusan
anabaptista ismertetőjegyek váltak szalonképtelenné akár
tulajdon megítélésében (és ezért szakított velük, mint a
dormitio képpel), akár mások szemében. Az újrakeresztelők
mozgalma természetesen már Dévai wittenbergi tanulfoeminam. Ex hoc opinor minime obscurum est, quam impiis plane et
Satanicis blasphemiis, ut pote, Mulier est necessarium malum, Muliere
nihil peius, et id genus conviciis, Philosophi gentium et ethnici scriptores hunc sexum et hanc bonam creaturam dei, incesserint. Quorum
testimoniis et horrendis blasphemiis quam apte in re sacra et disputatione
hic Theologica usus sis, mirum si adhuc non videas.” Fol. E1v: „Ecce
hic Deus et dominus ille maiestatis, mulierem adfirmat fore creaturam
bonam, et vocat adiutorium. Ad hoc ergo verbum dei merito confunditur
et contremescit Satanas cum tota philosophorum cohor te. Hic semel
obturantur ora omn ium, quicunque has blasphemias horrendas in hunc
sexum Tria sunt mala pessima, Ignis, aqua, foemina. Item, Mulier est
necessarium malum, et id genus conviciorum portenta iactarunt. Revera
enim bona creatura dei est mulier, revera pium et sanctum vitae genus
coniugium. Si vero tibi Faber aus quibuscunque tandem carnalibus et
incredulis aliter videtur, vicium in te est, non in coniugio.”
83
WA 10/II,293; 12,(81)85–87, 233–234 (mind 1522–1523-ból). Vö.
WA.B 3,128 (646. sz.).
84
CSEPREGI 2004, 89., 153–156. o. (4., 28. sz.).
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mányai idején közismert jelenség és számtalan vitairatban
cáfolt teológiai rendszer volt mind Németországban, mind
Magyarországon – az ellenük vívott harcban maga Fabri
püspök is elévülhetetlen érdemeket szerzett –,85 de Dévaiban talán csak idővel tudatosult, hogy ha a keresztség vagy
a világi hatalom kérdésében nem is, viszont a de anima és
de femina hitcikkekben hozzájuk hasonlóan gondolkodik.
Akárcsak a valdensek vagy a táboriták, az anabaptisták
is teret biztosítottak nők egyházi szolgálatának, s ennek
megfelelően sok nő szenvedett közülük vértanúságot.86
1539-ben a sziléziai Sagan főterén fejeztek le két újrakeresztelő nőt Henrik szász herceg külön parancsára. A
kivégzés előtt szózatot intéztek jelenlévő hittestvéreikhez,
hogy álljanak meg az igaz tanításban.87 A Grete Mecenseffy
által kiadott osztrák nyomozati aktákban is számos név
szerint ismert anabaptista asszony bukkan fel.88 Anabaptista női prédikátorok tevékenysége ellen Luther is szót
emelt 1532-ben.89
A wittenbergi vagy a helvét irányzatban azonban, mint
az utóbbi adat is mutatja, más volt a helyzet. Jóllehet a legtöbb kézikönyvben vagy tanulmányban kísért a sztereotip
állítás, amelyet most Őze Sándor óvatos megfogalmazásában idézek: „a női emancipáció útját a reformáció is egyengette”,90 a közelkép ennél kiábrándítóbb. A leegyszerűsítő
megállapításoknak kétségkívül kedvez az a körülmény,
hogy egyes rendkívül exponált, ugyanakkor elszigetelt
adatok megerősíteni látszanak ezt az összképet: például
néhány kivételes egyéniség (mint Katharina von Bora)
vagy magas társadalmi állású személyiség (mint Argula
von Grumbach, Elisabeth von Rochlitz, Elisabeth von
Braunschweig, Perényiné Frangepán Katalin, Nádasdyné
85
86
87
88
89
90

ROTHKEGEL 2004, 49–73. o.
BAINTON 1995, 161–181. o.
ROTHKEGEL 2003, 187. o.
MECENSEFFY 1964–1972.
WA 30/III,524.
ŐZE 1991, 60. o.

Kanizsai Orsolya, Majláthné Nádasdy Anna) népszerűsége,
elismertsége akár saját korában, akár az utókor ítéletében;
vagy néhány elszórt kijelentés a reformátorok aprólékosan feldolgozott életművében (mint Luther értékelése
Katharina Zell vagy Katharina von Sachsen képességeiről,
helyzetfelmérése, elvárásai egyházpolitikai szerepükkel,
történelmi küldetésükkel kapcsolatban). 91 Ugyanúgy
félrevezető lehet annak irodalomtörténeti felismerése,
mennyire rokonszenves szerepet játszhatnak fiktív női
szereplők a reformáció korának polemikus dialógusaiban
és röpirataiban – ha ugyanakkor figyelmen kívül hagyjuk,
hogy ugyanebben a műfajban a hasonlóan pozitív paraszti
figura sem jelez elmozdulást az általános társadalomkép
szempontjából.92
A mai olvasó bizonyára szerencsés kivételnek tartja,
hogy Rotterdami Erasmus nem osztotta humanista szerzőtársai általános nőellenességét (ebből Fabri és Jonas
vitája ürügyén adtam ízelítőt), témába vágó műve, a De
vidua christiana mégis zavaróan sablonos és unalmas
olvasmány.93 Noha a keresztény özvegy ideáljának hazai
társadalomformáló hatásáról keveset állíthatunk, legfeljebb képzelődhetünk, annál nagyobb karriert futott be
Magyarországon az 1516-ban megfogalmazott Paraclesis
egy odavetettnek tűnő mondata: „Bárcsak minden asszony
olvasná az evangéliumot, olvasná Pál leveleit!”94 Közismert, hogy a Novum Instrumentumnak ezt az előszavát
parafrazeálják az úgynevezett erazmista magyar bibliafordítások Komjáti Benedektől Sylvester Jánosig. Az első
magyar nyomtatott Biblia ajánlásában előadott akár fiktív,
akár valós történet, amely szerint Komjáti úrnőjében,
Perényi Gáborné Frangepán Katalinban leküzdhetetlen
91
WA.B 6,26–27; 8,569–570 (1777., 3366. sz.); LUDOLPHY 1967,
212–214. o.; BAINTON 1995, 56–83., 103–119., 134–160. o.
92
BALÁZS 1998, 186–193. o.
93
Magyar fordítása: ERASMUS 2004. Vö. CHRIST-VON WEDEL 2003.
94
„Optarim, ut omnes mulierculae legant euangelium, legant Paulinas
epistolas.” ERASMUS 1967, 14. o.
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kívánság ébredt Szent Pál leveleinek olvasására, félreérthetetlenül utal az erasmusi óhajra.95
Bármennyire dicséretes, hogy a legtöbb magyar reformátor halhatatlan lelket tulajdonít a nőknek haláluk
után, ez nem változtat azon, hogy életükben többnyire
nem látnak mást bennük, mint a bűn inkarnációját. Nem
mellékes körülmény az sem, hogy például Melius Juhász
Péter szigorúan patriarchális nézetei anabaptista ellenféllel
folytatott vitában fogalmazódtak meg. Számára az asszony
már nem egyszerűen a bujaságnak, hanem a pápizmusnak
és az eretnekségnek az emblémájává is lett.96
A vizsgált probléma tekintetében az egyetemes papság teológiai programja a kulcsfogalom. Ezt a minden
hívő egységes, hierarchia nélküli papi rendjére vonatkozó
gondolatot Luther 1520-as nagy irataiban fejti ki, többek
között a De captivitate babylonica ecclesiae és a Dévai
feltételezhető olvasmányaként már fentebb idézett De
libertate christiana címűben.97 Az előbbiben ráadásul a
reformátor a szerzetesek fogadalmaival és a papok szent
cselekményeivel többek között éppen a háziasszony és a
szolgálólány mindennapi tevékenységét mint Isten szemében semmivel sem értéktelenebb szolgálatot állítja szembe.98 Ugyanezt a teológiai álláspontot osztja Melanchthon
1521-es Loci communese, 99 amelynek alapos ismerete
szintén kimutatható a magyar reformátornál.
Ahogyan a népfelség elve elvezet a képviseleti demokráciához, úgy alakul a wittenbergi reformátoroknál az
igehirdetésről és a szentségek kiszolgáltatásáról vallott
ZVARA 2003, 36–40. o.
BARTON–MAKKAI 1987, 159., 216. o.; SAE 3,395; ŐZE 1991, 60–61. o.;
NÉMETH 2005, 84. o.; ÁCS 2001, 188–191. o.
97
WA 6,564–567; 7,56–58.
98
WA 6,541; LM 2,190–191. Ezt a szemléletes példát megismétli
1529-ben a Nagy káté is: WA 30/I,153; BSLK 597–598; PRŐHLE 1983,
154–155. o., valamint egy 1533. január 19-én Jn 2,1–11 alapján elmondott prédikáció: WA 37,9–12; 52,112. E helyek összegyűjtéséért Reuss
Andrásnak tartozom köszönettel.
99
MStA II/1,156–157.
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felfogás. Valamennyi keresztény megkapta Krisztustól a
kulcsok hatalmát, a missziói parancsot (benne a keresztelés
feladatát) és a kenyér megtörésének hagyományát, de a
jó rend kedvéért ezeket átruházzák elhívott, kiválasztott
„szolgáikra”. Dogmatikailag valamennyien sacerdosok, de
(protestáns) egyházjogi értelemben már csak az általuk
megbízottak a ministerek. Lényeges különbség viszont a
korábbi ordinációhoz tapadó képzetekkel szemben, hogy
a prédikálás, a szentségi szertartások végzése többé már
nem előjog, kiváltság, hanem kizárólag feladat, küldetés.
Ingetraut Ludolphy szemléletes példákon mutatja be,
hogy maga az egyetemes papság programjának meghirdetője, Luther milyen korlátok között alkalmazta saját
tételét, ugyanakkor olykor saját maga is feszegette ezeket
a korlátokat. Luther számára a rend és a tisztesség követelménye jelentett gátat a program kiterjesztése, azaz a
nők papi szolgálata előtt. Ha prédikálnának, az sértené a
megszokás által szentesített közrendet és közerkölcsöt,
botránkozást támasztana – ezzel ismét eljutottunk az evangéliumi szabadság szeretetből fakadó korlátjáig, a hitben
gyengéknek már ismert védelmezéséig. Az önmaga által
kijelölt határok megsértésére, áthágására pedig mi más
ösztönözné a reformátort, mint a szükség, mely törvényt
bont? Ha nincs, aki prédikáljon, az asszonyok prédikáljanak
(hiszen szükséghelyzetben a kövek is kiáltanak, lásd Lk
19,40).100 Hasonló, egyben az egyetemes papság tételével
is összefüggő következetlenséget tanúsít Luther a két szín
alatti áldozás kérdésében: kíméletből, a botránkoztatás
elkerülése iránti igyekezetében éppen saját kritériumaival,
elsősorban a biblikus érvelés követelményével („igyatok
ebből mindnyájan” – Mt 26,27) kerül szembe.101
Véleményem szerint Dévai kérdéses magatartására, a
bécsi kihallgatáson adott válaszaira is az egyetemes papság
teológiai programja ad magyarázatot. Dévai ezt mindenki
100
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LUDOLPHY 1967, 212–214. o.
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másnál komolyabban igyekezett venni, s ha említi (sőt mint
láttuk, a két szín kérdésében kifejezetten alkalmazza) is
a mesterei által állított korlátokat, azokat meglehetősen
lazán és rugalmasan kezeli.102
Ezt a megoldási kísérletet három érvvel tudom alátámasztani, Dévai olyan kérdésekre adott válaszaival,
amelyek az itt vizsgált problémával való szoros összefüggésük révén párhuzamként megerősítik feltételezésemet.
Ez a három rokon téma: az egyetemes papság szerepének
meghatározása, Dévai áldozópapi működése és a gyermekkeresztség értelmezése.
a) Luther a minden hívőt illető papi feladatokat, ha
formális felosztás nélkül is, három területen jelölte ki:
„Mert a papsággal méltók vagyunk arra, hogy Isten előtt
megjelenjünk, másokért imádkozzunk, és egymást az
Isten dolgai felől tanítsuk, mert ez a papok hivatása.”103
Melanchthon a Loci communesban, ugyancsak formális felosztás nélkül, két ilyen feladatot lát: „Papok vagyunk, mert
Istennek áldozzuk önmagunkat, és könyörgünk bűneink
miatt.”104 Hagyjuk most annak vizsgálatát, mennyiben fedi
egymást vagy milyen irodalmi függésben állhat egymással
ez a két definíció, nézzük inkább Dévai meghatározását,
amely a fentiektől eltérően már formális felosztást is alkalmaz, és nyilvánvalóan e két minta elemeiből építkezik:
„Mivel a papok feladata áldozni, prédikálni, imádkozni,
és mivel Isten parancsa minden keresztényt erre kötelez,
következik, hogy minden keresztény pap, hogy köteles
bűneit megöldökölni, tanítani és egymásért imádkozni.”105
102
Disputatio fol. e4v [40. o.]; Expositio examinis r4v–s1r [136–137. o.];
ETE 2,267.
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„...quod per sacerdotium digni sumus coram Deo apparere, pro aliis
orare, et nos invicem ea quae dei sunt docere. Haec enim sacerdotum
officia sunt...” WA 7,57; PRŐHLE 1983, 46. o.
104
„Sacerdotes, quia nos ipsos deo offerimus et interpellamus pro
peccatis nostris.” MStA II/1,157.
105
Expositio examinis r4v–s1r [136–137. o.]: „Cum sacerdotum partes
sint sacrificare, ut Rom.12. I. Petri 2., praedicare, orare. Et cum ad tria
haec omnis Christianus ex praecepto Dei obligetur, consequitur, omnes

Azaz Dévai Lutherrel tart a másokért való imádkozás
hangsúlyozásában, Melanchthonnal az életáldozat teológiai
értelmezésében, és megint Lutherrel a tanítás szerepének
beemelésében. Az első felsorolásban ugyan még „prédikálást” említ, ezt azonban a folytatásban már „tanításként”
konkretizálja, s amikor a cikk végén a nyilvános igehirdetést az elhívott minister feladataként határozza meg, ezzel
világossá teszi, hogy az egyetemes papság szerepe nála sem
lép túl „egymás” nem nyilvános tanításán (a Disputatióban
ez még konkrétabb: privatim suam familiam doceat). Tény
azonban, hogy Dévai felfogása a tanítás tekintetében tartalmilag kibővíti a melanchthoni értelmezést, a lutherit
pedig a hangsúlyok elhelyezésében haladja meg. Azzal
ugyanis, hogy igehirdetésként aposztrofálja a tanító célú
magánbeszélgetést (egyébként összhangban Luthernek
és saját magának a gyónásról vallott új értelmezésével:
„tanítás, tanács és vigasztalás”), egy picit csökkenti a
rendesen elhívott szolgák (ministri rite vocati) és a csupán
egyetemesen pap hívők (sacerdotes omnes Christiani)
között frissen húzott határvonal jelentőségét.
b) A bécsi kihallgatáson elhangzik: Dévai Wittenbergből
való hazatérte után nem misézett, nem zsolozsmázott,
nem élt a papi rendet megillető szertartási jogokkal és
kötelességekkel, egyedül a prédikátori hivatást töltötte be,
erre ő a kassaiakat hívja tanúnak, akik 1531-ben magyar
prédikátorként alkalmazták.106 Botta István feltehetőChristianos esse sacerdotes, ut sua peccata interna et externa occidant
et mortificent, ut doceant, ut orent invicem, sicut docet Divus Iacobus.
Caeterum in ecclesia vocatio expectenda est, iuxta illud: Nemo sibi sumat honorem,nisi qui vocatur a Deo, tanquam Aaron. Iam quatenus praedicat ecclesiae et administrat sacramenta, servus et minister ecclesiae
dicitur: Pastor, Episcopus, Evangelista, alias est sacerdos, etiamsi haec
communia officia non obeat, si est Christianus.” ETE 2,267 ezt meglehetősen leegyszerűsítve adja vissza. Ez a hármas felosztás (sacrificare, orare,
praedicare), továbbá a nyilvános és a privát tanítás megkülönböztetése
ugyanígy olvasható: Disputatio fol. g4v–h1v [56–58. o.].
106
Expositio examinis fol. r4v, t1r [136., 145. o.]. Dévai korábbi boldogkői káplánkodásáról Szerémi György emlékezik meg: ETE 1,356.
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en téved, amikor Dévaival adatja össze Bebek Imrét és
jövendőbelijét; Augustinus Musaeus korábban idézett
beszámolója egyáltalán nem támasztja alá ezt a szereposztást.107 Dévait 1540-es rövid sárospataki tartózkodása
idején is concionatornak címezték,108 ez az adat önmagában nem sokat jelentene, de mindenképp egybeeesik a
reformátor önértelmezésével. A wittenbergi reformátorok
is (kissé erőszakot téve a történeten) az Illés által legyőzött Baál-papokhoz hasonlították a miséző klerikusokat,
míg a prófétát prédikátori szerepben képzelték el. Úgy
tűnik, Dévai szándékosan mond le kánoni előjogairól, és
tudatosan hanyagolja kánoni kötelességeit. Ennek egyik
lehetséges magyarázata az, hogy személyes példájával
hirdeti a laikusok és klerikusok közötti hagyományos
megkülönböztetés tagadását.
Az előző állítás megfogalmazása szándékosan volt enynyire óvatos. Ha elővesszük a kihallgatás bécsi jegyzőkönyvét, „sajnos” meg kell állapítanunk, hogy a kérdések
jóval egyértelműbb téziseket fogalmaznak meg ezen a
ponton, mint a reformátor által ezekre adott válaszok.
Hogy Dévai áldozópap létére nem akart misézni, hogy
ugyanolyan papnak hirdette magát, mint amilyen bármelyik laikus, ezek az inkvizítor szavai. A kihallgatott erre
úgy védekezik, hogy a kassaiaktól prédikálásra kapott
meghívást, nem a szentségek kiszolgáltatására (itt legalább megjelenik a reformáció egyházfelfogása!), és hogy
többek között szembaja akadályozta meg az előírt napi
imák teljesítésében. Ezek a szánalmasnak tűnő mentegetőzések mindazonáltal tudatosítják bennünk, mennyire
éles helyzetben folyt a kihallgatás, milyen körülmények
között vették fel a jegyzőkönyvet, így annál komolyabban
vehetünk minden szót, amelyet rögzítettek. Annyi azonban
biztos, hogy Dévai – Luther véleményével összhangban
– a nyilvános igehirdetés feladatát a gyülekezet felhatal107
108

BOTTA 1979a, 49. o.
BOTTA 1979b, 73. o.

mazásához kötötte, és klerikusi múltja dacára önmagára
is vonatkoztatta a gyülekezet részéről történő vocatio és
electio követelményét.109
c) A gyermekkeresztség és a hit összefüggésében azt állítja Dévai, hogy a hit az üdvözülés elengedhetetlen feltétele, ez alól a kisdedek sem képeznek kivételt. Melanchthon
Locijának 1535-ös kiadását követve (az első kiadás még
egyáltalán nem foglalkozott a gyermekkeresztség kérdésével, ennek alapos tárgyalására bevallottan csak a münsteri
katasztrófa indította a szerzőt) leszögezi, hogy nem a mi
dolgunk Isten hogyanjait fürkészni, elég annyit tudni, hogy
Isten a gyermekekben is elvégzi művét, ők is hisznek, és
részük van az üdvösségben.110 Dévai ezzel hihetetlenül
széles alapra helyezi és a lehető legtágabban értelmezi az
egyetemes papság tanítását. Az inkvizítor eredeti kérdése
a hagyományos felfogásból indult ki, tudniillik hogy a jogi
és a filozófiai gondolkodásban korlátozott tulajdonságokkal
jellemzett gyermekek nem saját hitükre, hanem mások
hitére tekintettel részesülnek előbb a keresztségben, majd
az örök üdvösségben. Mi már tudjuk, hogy ez a hagyomány
utóbb a protestantizmust is meg fogja hódítani, de Dévai
ebben a cikkében még arra vetemedett, hogy teológiailag
emancipálja a kicsinyeket, s ebben ráadásul a Szentírás
is bátoríthatta („csecsemők szája által…” – Mt 21,16).
A fent kifejtett három érv sorába szervesen illeszkedik
az, amit Dévai a nőknek mint az egyetemes papi rend
tagjainak az egyházi szolgálatáról akár Johannes Fabri
püspököt is provokálva állít: „Az asszonyok taníthatnak a
maguk módján, ahogy Pál írja Titusnak: az öregasszonyok
tanítsanak a bölcsességre, még a férfit is, ha tudatlannak
bizonyulna. Így tanítja Priscilla és Aquila Apollóst az Úr
útjára, de a gyülekezetben tiltja ezt az apostol. Egyébként,
ha prédikálhatnak, miért ne szolgáltathatnák ugyanígy
ETE 2,264–267.
Expositio examinis fol. s4r [143. o.]: „Omnibus, qui salvari volunt,
fides est necessaria, qua sine nemo potest placere Deo, Hebrae. 11. Et
pueri credunt, sed quomodo, nihil ad nos.” Vö. MStA II/2,518.
109
110
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ki a szentségeket szükséghelyzetben, hisz az asszonyok
most is megkeresztelik az újszülöttet, ezek [a papok]
meg anabaptisták módjára újrakeresztelik e szavakkal: Ha
nem vagy megkeresztelve stb. Ld. Ambrosius Ephes. 4. A
rend megőrzése kedvéért (propter servandum ordinem)
mégis elfogadom a megismételt keresztséget. Egyébként
hogy az asszonyok által megkeresztelt csecsemők újrakeresztelésében mekkorát tévednek, és ezzel a donatizmus
hibájába esnek, nem itt kell kifejtenem.” Ugyanígy a gyónás
kérdéséről: „Szükséghelyzetben bármelyik keresztény, az
asszonyok is meghallgathatják a gyónást. Ha prédikálhatnak, miért ne adhatnának tanácsot vagy vigasztalhatnának
magánbeszélgetésben.”111
Akárcsak az első érv esetében, itt is visszaköszönnek
a wittenbergiek kulcsszavai: a nyilvános szolgálat és a
magánbeszélgetés, a közösség által elhívott, megválasztott
minister és a többi keresztény megkülönböztetése, a páli
maxima (1Kor 14,34) követése, a rend megőrzésének
igénye, a szükséghelyzet kivételes szabályozása. Dévai
mégis kicsit másképp intonálja ezeket az elemeket, aminek
következtében üzenete is más hangon szólal meg. Ennek
illusztrálására vegyük újra elő a tanítás, prédikálás, vigasztalás fogalomkörét. Aki fellapozza az első idézett helyet
(Tit 2,3), mindjárt látja, hogyan lesz Dévainál a tiltásból
feladat, a korlátozásból felhatalmazás. A prédikálás az a
rugalmas fogalom, amely rést üt az electio, a vocatio és az
ordo egyházjogi falán. Láttuk korábban, hogyan emelkedik
a négyszemközti tanítás a prédikáció szintjére, ugyanez
a gyónás egyik fajtájaként már-már a rítus igényével is
léphetne föl, majd ebből a stiláris fordulatnak, modoros
szóhasználatnak tűnő különcségből hirtelen theologumenon
lesz, szellemi fegyver, logikai érv: ha egyszer prédikálhatnak, miért ne szolgáltathatnák ki a szentségeket?! Mi
más volna ez, mint a páli parancs megkerülése, kijátszása?
111
Expositio examinis fol. s1v–s2r, s4v [138–139., 144. o.]; vö. ETE
2,265, 267.

Természetesen csak szükséghelyzetben megengedett
mindez, de ennek értelmezése is meglehetős változáson
megy át Luthertől Dévaiig. Túl a szükségkeresztség unalomig
vitatott esetén, a két reformátor egyetért abban, hogy ha
nincs alkalmas, elhívott személy (pap, férfi), aki prédikáljon,
gyóntasson (ezt a két feladatot nevezik meg), akkor akár
nőknek kell a helyükbe lépniük, helyt állniuk az evangélium
érdekében, a lelkiismeret vigasztalása érdekében. A különbség kettejük között abban áll, hogy míg Luther reálisan nem
számol ilyen szükséghelyzet beálltával, legfeljebb speciális
helyszínen, például a már említett apácakolostorokban, ezért
fejtegetése elméleti marad,112 addig Dévai ezt szemlátomást
gyakorlati kérdésként kezeli, számára a szükség valóban
lebontja a törvényt, relativizálja Pál apostol jogalkotói tekintélyét, amely amúgy is korlátozott azok szemében, akik
nem operálnak a tertius usus legis fogalmával.
Nyilvánvalóan más-más személyes tapasztalat és kreatív
vízió áll a két gondolkodásmód mögött. Abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy most kikapcsolhatjuk a „jó
házasság – pozitív nőkép, rossz házasság – negatív nőkép”
kényszeres és sehová nem vezető következtetéseit, hiszen
Luther családi állapotáról meglehetősen jól vagyunk informálva, Dévaiéról meg semmit sem tudunk. Az eddig
előadottak után az sem kísérthet többé, hogy Dévait a
„feminista” anabaptistákkal boronáljuk össze. Ehelyett
komolyan mérlegelni kell azt a körülményt, hogy Dévai
bécsi kihallgatása, illetve annak utólagos megörökítése
idején (1533–1536) Magyarországon politikai bizonytalanság és belháborús állapot uralkodott, három nagy
török hadjárat és két koronás király között az állandóan
változó hadiszerencse nyomait és terheit nyögte az ország,
nagy volt a vérveszteség, a rombolás és a mentális krízis.
Szükséghelyzet valóban (és talán folyamatosan) fennállhatott, és ami talán komolytalanul, játékos gondolatként,
szándékosan harsány túlzásként merült fel pár évtizeddel
112
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korábban Erasmus baseli vagy Luther wittenbergi dolgozószobájában, hogyan aktivizálódhatnának a nők keresztény
hittestvéreik között, ez Dévai helyzetértékelése szerint
reális eséllyé érett.
Péter Katalin komolyan számol azzal reformációeszszéjében – sajnos csak analógiákra, feltételezésekre és
nem történeti forrásokra támaszkodva –, hogy az új hit
terjesztői között Magyarországon férfiakat és asszonyokat
egyaránt találunk.113 Ha helytálló, ha meggyőző, az itt ismertetett Dévai-interpretáció mindenképpen alátámasztja
ezt a reformációképet.
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A vallás tapasztalati igazolhatóságáról
Töredékek



GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ

„A szó csak akkor igaz, ha az Én–te viszonyból,
magából az ontológiai folyamatból ered.”1

Martin Buber szerint a prófétai állapot lényege, hogy a
próféta személye Én–Te viszonyba kerül Istennel. Szavainak igazsága ebben a viszonyban van megalapozva. Buber
álláspontjából az következik, hogy a próféta kijelentései
kizárólag ebben a viszonyban ellenőrizhetők, vagyis akkor,
ha az ellenőrző maga is belép ebbe a viszonyba. A prófétai
igehirdetés igazságértéke nem vizsgálható amaz ontológiai szituációban, amely nem tud ember és Isten Én–Te
viszonyáról. De mit tegyenek azok, akiknek nincs részük
prófétai elhívásban vagy személyes Én–Te istenkapcsolatban? Ők hogyan nyerhetnek bizonyosságot? Miképpen
ellenőrizzék a prófétai szavait?
Isten nem tartozik személyesen megmutatkozni az embernek. A Biblia nem ismeri az „emberi jogok” fogalmát,
vagy ha csírájában esetleg fellelhető benne valami efféle,
e jogok bizonyosan nem foglalják magukban a személyes
istenkapcsolatot. A kinyilatkoztatás nem demokratikus
emberi jog, amelyre mindenki igényt tarthat, s még kevésbé valamiféle transzcendens szolgáltatás, amely min1
Emmanuel Lévinas írja Buberről szól tanulmányában, in: L ÉVINAS
1997, 104. o.
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denkinek jár. A Bibliában Isten az egyetlen valódi jogalany.
Neki jár ki tisztelet, őt illeti dicsőség, övé minden hatalom,
beleértve a kiválasztás és a személyes megjelenés hatalmát
is. A választott nép nem kiválasztott tagjának egyetlen
választása marad: Istent hiszi és Istenben hisz, de úgy,
hogy a prófétának hisz, az ő tanúságára támaszkodik.
A bibliai istenhit sajátossága, hogy a közvetítő személyét
is bevonja a hit mozgásába. A hívő rajta keresztül, közvetített közvetlenséggel kapcsolódik Istenhez. Önerejéből csak
erre képes, ha tetszik: ehhez van joga, amely jog gyakorlása
egyben kötelessége is. A próféta sincs „közelebb” Istenhez,
bár személyesebb, intenzívebb a kapcsolata vele, de az is
közvetített közvetlenség. A próféta embersége a közvetítő.
Isten ugyanis a bibliai tanúság szerint nem semmisíti meg a
próféta ember voltát és konkrét megvalósulásának közegét,
a kiválasztott személy történelmi korba ágyazottságát, lelki
diszpozícióját, társadalmi szituációját, műveltségét stb.
Isten a konkrét emberhez szól, az eleven, térben-időben
valóságos, történelmi egyént választja ki, nem valamiféle
steril, lecsupaszított lelket, időtlen lelki valóságot.
Nos, hogyan ellenőrizhető tehát a próféta közlésének
helyessége? Elvileg nem lehetséges másképpen, mint ama
viszonyba való jelen idejű belépés által, amely a prófétát
részesítette volt kijelentései megfogalmazásának lehetőségében. Ellenőrzés csak a személyes hitviszonyon belül
lehetséges. Mivel azonban az Én–Te viszony mindig szabad,
ezért mindkét fél szabad elhatározásából bekövetkező
esemény, vagyis nem kényszeríthető ki, így az ellenőrzés
lehetősége a viszony szabad megvalósulásától függ, s nem
áll az ember kísérletező rendelkezésének hatalmában.
A lényegi vallási kijelentések nem igazolhatók a valláson
kívüli módszerekkel és eszközökkel. Aki bizonyosságra
vágyik, annak be kell lépnie a hit körébe. Csak ezzel a lépésével nyithatja meg a maga részéről a személyes bizonyosság
esetleges elnyerésének lehetőségét. A többi kegyelem.
A vallás mindig is igényt fog tartani arra, hogy igaz
állításokat fogalmazzon meg, de ezen igényének igazo-

lását soha nem fogja átengedni valláson kívüli vizsgálati
módszereknek. Röviden összefoglalva: „Az igazság az
elköteleződés maga, s nem a róla való elmélkedés.”2
***
Az empirikus verifikáció, illetve falszifikáció vitája a vallást
közömbösen hagyja, mert a vallási létértelmezés a maga
totalitásával eleve nem tudomány, még kevésbé elmélet.
A tudományra támaszkodó valláskritika viszont tartozik
annak előzetes tisztázásával, hogy miért a tudományosan
verifikált és falszifikációra is nyitott tapasztalást tekinti
a valósághoz való hozzáférés egyedül releváns módjának,
illetve hogy ez a fajta tapasztalat vajon a valóság egészéhez vagy inkább csak azon részéhez biztosít hozzáférést,
amelynek föltétlensége jottányival sem haladja meg az
empirikus tapasztalásnak kijáró föltétlenséget, amelynek
érvényességét mindennél jobban megvilágítja az, hogy az
ember szüntelenül meghaladja, mert túlkérdez rajta. Az
a megfigyelési lánc, hogy „korog a gyomor – megevődik
a krumpli – megszűnik a korgás, és tipikusnak mondható
kísérőjelenségként »mosolynak« nevezett tünetegyüttes
figyelhető meg a krumpli befogadására szolgáló testnyílás
környékén”, kétségkívül empirikus megfigyelés, bárki
könnyen és jóízűen verifikálhatja. S ha az ember nevű
lénynek csak ilyen ok-okozati szálon futna az élete, akkor
minden rendben is lenne. Bár ebben az esetben szemernyivel több tudományra sem lenne szüksége, mint a mosolytalan krumplibogárnak; azaz elegendő lenne ismerni a
táplálékláncot: ki kit eszik meg. Csakhogy az ember ennél
többet kérdez. Például rákérdez ennek a nyájas testi kauzalitásnak az értelmére, s egyáltalán magára a tapasztalásra.
Némelyek mindig, némelykor pedig mindenki túlkérdez,
mert túllökődik ezen a száj – torok – bendő – altest által
határolt megfigyelési dimenzión. És akkor mit figyeljen
2

Uo.
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meg, mit mérjen és mivel, és mi az etalon, és egyáltalán
mi számít verifikációnak és mi falszifikációnak, és…?
Arról már nem is szólva, hogy a tapasztalásra támaszkodó
empirikus tudományok a maguk eszközeivel azt sem tudják
megmondani, mi a tapasztalás, ezért ennek meghatározása
a filozófiára marad, a filozófia pedig őszintén elismeri, hogy
ez leghomályosabb fogalmainak egyike, amelyre mindenki
szaporán hivatkozik, de senki nem tudja, micsoda.
Az empirikus tapasztalat horderejének mértékét nem
tanácsos túlbecsülni, ha egyszer az ember kérdései révén
folyamatosan kilép az empíria tartományából. Ennek lehetőségi föltétele az ember transzcendentalitása, vagyis
az, hogy szellemisége folytán ontológiailag meghaladja a
puszta érzéki létezést. Kérdései tehát azért hatolnak túl az
empíria tartományán, mert létében valamiként eleve azon
kívül tartózkodik. Következésképpen az empíriára irányuló
kérdéseivel valójában nem ki-, hanem belépni igyekszik,
mintegy helyet akar keresni magának az empírián belül,
a világban a már emlegetett kedélytelen krumplibogár és
a többiek, számára igencsak különleges társaságában. Ez a
helykeresés rejlik az empirikus létezés értelmére-értelmességére irányuló kérdések mélyén. E kérdések valódi célja
az ember saját létének pozicionálása az érzéki világban.
Ámde már e kérdések, kivált a tapasztalat mibenlétére
irányuló kérdés messze ható és vélhetően igen hosszadalmas – írásos forrásaink szerint több mint két és félezer
éve kezdődött és mindmáig aktuális – tisztázása előtt
nyilvánvaló, hogy a falszifikációt követelő kritikának,
használhatósága elemi föltételeként, meg kell adnia a
lehetséges falszifikáció módját, azaz megjelölni a vallást
cáfoló tapasztalatot.
A hit a legkevésbé sem zárja ki a falszifikációt, nagyon
is ki van téve nyomásának, csak éppen a vallás „tárgya” –
Isten – esetében nem lehet megmondani, hogy mi is lenne
a falszifikáló tapasztalat. Ahogyan Isten nem tapasztalható
meg fizikailag, s ezáltal nem verifikálható empirikusan,
ugyanúgy a nem Isten sem tapasztalható meg empiriku-

san, vagyis nem lehetséges empirikus falszifikáció. Ez
nem a tudomány, hanem a hívő számára jelent szívós és
fájdalmas problémát, amelyet viszont csontig hatolóan
megtapasztal. S ezzel nem akármilyen körbe kerültünk:
a hit tapasztalati cáfolata csak a hiten belül lehetséges!
De talán Kant javaslata kisegít ebből a körből.3 Lehetetlen az az elgondolás, mondja az Akédára (Izsák megkötözésére) utalva, amely szerint Isten azt parancsolhatta
volna Ábrahámnak, hogy áldozza fel Izsákot. Soha nem
lehetünk biztosak abban, hogy Isten szól hozzánk, ám
abban legalábbis biztosak lehetünk, hogy nem ő szól, ha
valami erkölcstelenre akarnak rávenni bennünket – érvel a
königsbergi filozófus. A történet tehát Kant szerint megadja a lehetséges verifikáció, illetve falszifikáció módját:
ami ellentétes az erkölccsel, az nem származhat Istentől,
az ilyen tapasztalat nem hivatkozhat Istenre.
Csakhogy a Biblia nem így értelmezi e történetet. A
Mórijjá hegye felé tartó, fiát feláldozni készülő Ábrahámban nem gyilkost lát, hanem a hit drámájának szereplőjét. Ne szépítsük a helyzetet! A vallás nem tudomány a
kísérletezés módszeresen regulázott kockázatával, és nem
is az erkölcsi tudat autonóm önmegvalósítása, hanem az
engedelmesség parancsának követése nyomán kibontakozó
dráma. Nem mintha Isten mindig ilyesmire kényszerítené,
ilyen szélsőséges helyzetbe hajtaná az embert. A történet inkább arra világít rá, hogy ahol a racionális emberi
mérlegelés és belátható felelősség véget ér, ott még nem
ér véget a vallás. A filozófiai ész által befogható moralitás dimenziójában igaza van Kantnak: Ábrahám tette
erkölcstelen. De – amiként Kierkegaard kifejti – Ábrahám
nem az etika tartományában készül végrehajtani tettét,
hanem az etikai stádiumból készül kilépni. Az etikai stádiumban minden ember közönséges gyilkos, aki hajlandó
engedelmeskedni a parancsnak; és melyikünk akar saját
gyermekének gyilkosa lenni?! És mégis a Bibliának van
3

K ANT 1977, 102–103. o.
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igaza abban, hogy megőrizte a történetet, és ráadásul a
hit megértésének kulcsaként mutatja fel. Így minden kor
vasárnapi istentisztelet-látogatóját figyelmezteti: de te
fabula narratur – ez vagy valami ehhez hasonló veled is
megtörténhet! Addig persze ne idegeskedj, ülj nyugodtan,
énekeld békésen szent énekeidet, amíg lehet; látogasd
szorgalommal a jámbor társasági összejöveteleket, hívd
meg uzsonnára lelkészedet, plébánosodat – amíg lehet;
segítsd a rászorultakat, az özvegyeket és árvákat, tégy
a közösségért – amíg lehet; kereszteld meg rokonoktól
övezve, szép ünnepélyességgel gyermekeidet, és élvezd
létük ajándékát – amíg lehet; s idővel, ha az égiek azt is
megadják neked, készítsd fel őket az egyházközségi bál
nyitótáncára, és mellettük lépkedve éld át az elköteleződés
és a közösséghez tartozás büszkeségét, életednek ritkán
ily szín- és hangdús, ragyogó, palotás pillanatát!
De közben soha ne feledd: ugyanez a Hatalom gyermekedet Izsákká változtathatja, téged pedig Ábrahámmá tehet
egyetlen szemvillanás alatt! És akkor útnak kell indulni
a vasárnapi Jóisten ismerős házából a ki tudja, hol lakozó
Úr ismeretlen hegye felé.
Hát így énekeld illő, kegyes buzgalommal a Boldogaszszony anyánkat meg az Erős vár a mi Istenünket!
Amíg lehet…
***
Még egy szó a tapasztalásról. Mivel nincs általánosan érvényes definíciója a tapasztalásnak, a tudomány is és a hit is
maga határozza meg saját tapasztalásfogalmát. A tapasztalás
sokféleségének felismerése a legutóbbi szellemtörténeti
időben hermeneutikaként tudatosodott. Eszerint nincs
értelmezés nélküli, pőre empirikus tapasztalás, hanem a
tapasztalat minden regionális formáját előzetes értelmezés
metszi ki az emberi egzisztencia létteréből. Így annyi fajta
tapasztalásforma létezik, amilyen gazdagon strukturált az
ember létmódja, a különböző tapasztalásformák történelmi

elő-, illetve háttérbe kerülésének bonyolult folyamatáról
már nem is szólva: mást tekintett releváns tapasztalatnak
az antik görög vagy az ószövetségi zsidó, és megint mást a
modernitás kortársa, hogy csak a legjellegzetesebb történeti
pontokat említsük.
A nyári éjszaka égboltját a mezőn szemlélő embernek
egyszerre van „empirikus”, „esztétikai”, „szellemi”, „vallási”
és kulturáltságától, személyiségétől függően még ki tudja,
hány- és miféle, milyen mélységű és milyen szinesztéziájú
tapasztalata. És ez a titokzatos, elemezhetetlen összesség
és organikus egész a néma döbbenetet felszakítva egyetlen sóhajtás szegényes nyelvi öltözetében jelenik meg:
„Jé, az ég!… Mennyi csillag!…” Nagy pillanat, bármikor
megtörténhet; igaz, ritkán fordul termőre. E banális verbalitás koldusgúnyájába rejtett létészlelés pillanatzamatát és egzisztenciatermő erejét nem képes felfejteni az
utólagos tudományos-filozófiai reflexió a maga büszke
terminusaival: „empirikus”, „esztétikai”, „szellemi”, „vallási”, „transzcendentális” stb. De tudhat róla, és tisztelheti,
illetve félheti! Talán csak a költő, a tapasztalás és a kifejezés
lázas szenvedője és érzékeny teremtője képes felmutatni
e vemhes pillanat tartalmi gazdagságát túl a zabolátlan
érzelmeken, de még inkább a megzabolázott tudáson.
***
Ha Istenen a lét és az emberi egzisztencia azon végső alapját
értjük, amely a kontingencia felismerésének a priori lehetőségi feltétele, akkor szembeötlő, hogy a kontingenciára
való utalással operáló bármely istenbizonyítás már indulásakor feltételezi Isten valóságosságát, hiszen e nélkül a
kontingencia mint kontingencia sem lenne felismerhető
vagy valóságos.
Az empirikus valóság tehát bizonyos értelemben Istennek az empirikus realizációja, de nem Isten maga. Ezt a
kétségkívül veszélyes következtetésekre indító gondolatot
a teremtés eszméje fejezi ki, de azonmód meg is fegyel-
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mezi, amennyiben korlátozza: a teremtés vizsgálata mint
úgynevezett „természetes teológia” legitim vállalkozás,
amely igaz istenismeretet eredményez, de a teremtés teljes
valósága sem ér fel az „élő” Isten valódi valóságához, amit
csak a természetfölötti kinyilatkoztatás tárhat fel, jóllehet
ez a feltárás a teremtés közegében történik, vagyis ott,
ahol az ember létezik.
***
A vallás esetén az egyéni gondolkodást normatív és kötelező
módon megelőzi egy különleges vallási tapasztaláshagyomány – a liturgia – és annak „gondolkodása”, a teológia.
Egyszerűen fogalmazva: a vallásban a liturgia gondolkodik
(lex orandi est lex credendi), az egyén pedig bekapcsolódik
ebbe. Mivel a liturgia gondolkodása nem fogalmi és elvont-intellektuális, hanem szimbolikus, szerves és drámai,
ezért a bekapcsolódás nem értelmi lépés, hanem akarati
döntés. E sajátos vallási gondolkodás elsajátítása tehát nem
intellektuális feladat, hanem akarati részvétel. Mindez
nem zárja ki az intellektust, de a vallás esetében mind az
intellektus formája, mind illetékességi köre különbözik
a tudomány és a filozófia észhasználatától.
De vajon akkor nem valamiféle totális ideológia a vallás,
amely az értelmezés cselével eleve kizár minden lehetséges
cáfolatot? Valóban, a vallás bizonyos értelemben eleve
kizárja a tapasztalás ellentétes, nem hitkonform értelmezését; de hát éppen ezért totalitás. Nem ideológia-,
hanem élettotalitás, azaz program, beállítódás, avagy a
vallás saját nyelvén: zarándoklat. Nem másokat hajszoló,
mindenkit maga közé kényszerítő egyetemes békemenet,
nem tömegmozgalom a világban vándoroló kereszténység, hanem személyes zarándoklat: bár közösségben, nem
magányosan, de mindenki maga járja az utat. Csak így
nyerhet esetleg személyes bizonyosságot, amelyről azután
igaz szóval tanúskodhat.
S ezt mindig lehet.
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A nők kiegyensúlyozott részvétele
a politikai életben


KAPONYI ERZSÉBET

Az egyenlő bánásmód elve és a diszkrimináció tilalma a
nemzetközi jog egyik alapelve. Az emberi jogok ugyanis
teljes mértékben csak akkor érvényesülhetnek, ha minden ember – így a férfiak és a nők is – minden megkülönböztetés nélkül részesülhet e jogokból. Nem minden
megkülönböztetés minősül diszkriminációnak. A diszkrimináció fennforgását két alapvető szempont, a helyzetek
összehasonlíthatósága és a különbségtétel indokolhatósága
alapján tudjuk megítélni. Alapelv az, hogy az összehasonlítható helyzeteket azonos módon kell szabályozni, illetve
az eltérő helyzeteket nem szabad azonosan kezelni, hacsak
a különbségtétel nem indokolható meg objektíven. Szinte
valamennyi nemzetközi emberi jogi egyezmény és nyilatkozat foglalkozik a diszkrimináció kérdésével, és egyegy esetben sajátos szempontok alapján, körültekintően
meg is határozza azt. A törvény előtti egyenlőséghez és a
megkülönböztetéssel szembeni védelemhez való jog minden
ember számára egyetemes emberi jog. Ezeket elismerik
többek között a következő ENSZ-dokumentumok: az
1948. évi Emberi jogok egyetemes nyilatkozata; A polgári és politikai jogokról, valamint A gazdasági, szociális
és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmány;
A faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezmény; A nőkkel szembeni
megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról
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szóló egyezmény (CEDAW);1 továbbá az Európa Tanács
által elfogadott Emberi jogok és alapvető szabadságok
védelméről szóló európai egyezmény (Római egyezmény).2
Az Európai Unió Alapvető jogok chartája szerint „[t]ilos
minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín,
etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság,
nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet,
születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság
alapján történő megkülönböztetés”. (A diszkrimináció
fogalmát és fajtáit lásd az 1. függelékben.)
A nők elleni diszkrimináció tilalmát az ENSZ-tagállamok az úgynevezett CEDAW-egyezményben fogalmazták
meg.3 A CEDAW-egyezmény a következőképpen határozza
meg a „nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetés
(diszkrimináció)” fogalmát: „a nemi hovatartozás miatti
minden olyan megkülönböztetést, kizárást vagy korlátozást
jelent, amelynek az a hatása vagy célja, hogy csorbítsa
vagy megsemmisítse a politikai, gazdasági, társadalmi,
kulturális, polgári vagy bármely más területen fennálló emberi jogoknak és alapvető szabadságjogoknak az
elismerését és megvalósítását a férfiak és a nők közötti
egyenlőség alapján, nők által való gyakorlatát, függetlenül
családi állapotuktól.”
Az egyezmény preambuluma emlékeztet arra, hogy „a
nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések sértik a jogok egyenlőségének és az emberi méltóság
tiszteletének elveit, akadályai annak, hogy a nők a férfiakéval egyenlő feltételek mellett vegyenek részt országuk
politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében,
1
A 192 ENSZ-tagállam közül 186 állam részese a CEDAW-egyezménynek, és 79 aláírója és 102 részes fele van a nők politikai jogairól
szóló 1952. decemberi ENSZ-egyezménynek.
2
Magyarország valamennyi dokumentum részese.
3
1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról és az 1979. december
18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről.

gátolják a társadalom és a család jólétének növekedését,
valamint megnehezítik, hogy a nők országuk és az emberiség szolgálatában teljes mértékben kibontakoztassák
a bennük rejlő lehetőségeket”.
A nők és férfiak politikai és közéletben való egyenlő
részvételének követelményét az egyezmény II. részének
7–8. cikkei tartalmazzák, amelyekhez 1997-ben a CEDAW
Bizottság ajánlásokat is fűzött (23. sz. általános ajánlás).
Az egyezmény 7–8. cikke szerint „…a részes államok kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni a nőkkel
szemben az ország politikai és közéletében alkalmazott
megkülönböztetés kiküszöbölésére, és különösen kötelesek – a férfiakéval azonos feltételek mellett – biztosítani
a nők számára a jogot arra, hogy
a) minden választáson és népszavazáson szavazzanak,
továbbá, hogy választhatók legyenek minden nyilvánosan
választott testületbe történő választások során;
b) részt vegyenek a kormánypolitika kialakításában
és annak végrehajtásában, valamint, hogy közszolgálati
tisztségeket tölthessenek be, és elláthassanak minden
közéleti feladatot minden kormányzati szinten;
c) részt vegyenek az olyan nem állami szervezetek és
egyesületek munkájában, amelyek az ország közéletének
és politikai életének kérdéseivel foglalkoznak.”
A CEDAW-egyezmény 7. cikkéhez fűzött ajánlás 13.
pontja szerint a férfiak által egyedül irányított politika és
döntéshozatal az emberi tapasztalatnak és potenciálnak
csupán egy részét tükrözi, ezért az igazságos és hatékony
társadalomszervezés megköveteli a társadalom valamennyi
tagjának bevonását és részvételét. A 7. cikk – amely kiterjed
a politikai és közélet minden területére – kötelezi tehát a
részes államokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a politikai és közélet területén a nőket sújtó hátrányos
megkülönböztetés megszüntetése érdekében, valamint
annak biztosítására, hogy a nők egyenlőséget élvezzenek
a férfiakkal a politikai hatalom gyakorlása, különösen a
törvényhozói, a bírói, a végrehajtó és az igazgatási jogkörök
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gyakorlása terén. A politikai és közélet fogalma a CEDAWegyezmény értelmében kiterjed a közigazgatás minden
területére, valamint a nemzetközi, nemzeti, regionális és
helyi szintű politika kidolgozására és alkalmazására. A 7.
cikk továbbá magában foglalja a civil szervezetekben, így a
köztestületekben és a helyi önkormányzatokban, továbbá a
politikai pártokban, a szakszervezetekben, a szakmai szövetségekben és ipari egyesületekben, a nőszervezetekben,
a közösségi szervezetekben és a politikai és közéletben
érintett más szervezetekben végzett tevékenységet is.4
Az egyezmény 8. cikke szerint „a részes államok kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni annak
biztosítására, hogy a nők számára a férfiakéval azonos
feltételek mellett lehetőség nyíljék kormányuknak nemzetközi szinten való képviseletére, valamint a nemzetközi
szervezetek munkájában való részvételre”.5 A CEDAWegyezmény 8. cikke értelmében a kormányok kötelesek
biztosítani a nők jelenlétét a nemzetközi ügyek minden
területén és szintjén. Jelenleg a nők igen alulreprezentáltak
a legtöbb kormány diplomáciai és külügyi szolgálataiban,
különösen a magasabb beosztásokban. Nőket többnyire az
adott ország külkapcsolatai szempontjából kevésbé fontos
nagykövetségekre neveznek ki, és számuk igen alacsony a
különböző szakértői megbeszéléseken és konferenciákon
is. Nemzetközi szinten, úgy tűnik, még kevesebb esélye
van a nőknek arra, hogy a férfiakkal egyenlő feltételek
mellett jelenjenek meg kormányuk képviseletében, és
vegyenek részt nemzetközi szervezetek munkájában. Erről
a helyzetről a CEDAW Bizottság 23. általános ajánlása az
4
CEDAW Bizottság 23. sz. általános ajánlása az egyezmény 7–8.
cikkeihez (1997).
5
A CEDAW-egyezményhez csatolt kiegészítő jegyzőkönyv lehetővé
teszi, hogy az egyezmény megsértése esetén az egyének és egyének csoportjai, illetve nevükben eljáró más személyek beadvánnyal forduljanak
a bizottsághoz. Az egyezményben foglalt jogok súlyos és rendszeres
megsértése esetén a bizottság a részes állam közreműködésével beadvány nélkül is kivizsgálhatja az ügyet.

alábbiakat mondja: „Mai világunk globalizálódása közepette
egyre fontosabb a nőknek a férfiakéval azonos feltételek
melletti bevonása és részvételük biztosítása a nemzetközi
szervezetek munkájában. A kormányok kötelezettsége,
hogy a nemek közötti egyenlőség szemlélete és a nők
emberi jogai szerepeljenek az összes nemzetközi testület
napirendjén. A nők korlátozott részvétele mellett hoznak
számos nagy jelentőségű döntést olyan globális kérdésekről,
mint amilyen a béketeremtés és a konfliktusmegoldás, a
katonai költségvetés és a nukleáris leszerelés, a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem, a külföldi segélyek és a
gazdasági szerkezetváltás. Ezzel éles ellentétben áll a nők
részvétele ugyanezen területek nem kormányzati szintjein.
A nők kritikus tömegének a nemzetközi tárgyalásokba, a
béketeremtő tevékenységekbe, a megelőző diplomácia, a
közvetítés, a humanitárius segítség, a társadalmi érdekegyeztetés, a béketárgyalások és a nemzetközi büntető
igazságszolgáltatási rendszer különböző szintjeibe való
bevonása meg fogja változtatni ezt a helyzetet. Ami a
fegyveres és egyéb konfliktusokat illeti, a nemek közötti
egyenlőség elvén alapuló szemléletre és elemzésre van
szükség ahhoz, hogy megértsük a nőkre és a férfiakra
gyakorolt hatásaik közötti különbségeket.” (39–40. pont)
A nemzetközi jogi normák szerint a nők és a férfiak
kiegyensúlyozott részvétele a politikai döntéshozatalban
előfeltétele a demokráciának, a társadalom fejlődésének, és
a jó kormányzás magában foglalja az alapvető szabadságok
tiszteletét és a nők jogainak alapvető emberi jogként való
kezelését is.6 A nők teljes körű részvétele a politikai és
6
1997 szeptemberében Kairóban fogadta el az IPU Tanácsa az Egyetemes nyilatkozat a demokráciáról című dokumentumot (Universal Declaration on Democracy: „The achievement of democracy presupposes
a genuine partnership between men and women in the conduct of the
affairs of society in which they work in equality and complementarity,
drawing mutual enrichment from their differences”). Ezt a nyilatkozatot 1992 áprilisában Yaoundéban, majd 1997-ben az úgynevezett Újdelhi-nyilatkozatban megerősítették (New Delhi Declaration „Towards
Partnership Between Men and Women in Politics”).
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közéletben nemcsak azért fontos, hogy a nők nemi hovatartozástól függetlenül élvezhessék az emberi jogaikat, hanem
hogy saját felemelkedésük által az egész társadalom fejlődését előmozdíthassák. A CEDAW Bizottság már fentebb
hivatkozott 23. sz. általános ajánlásában leszögezte: „Nem
nevezhető demokratikusnak az a társadalom, amelyben a
nők ki vannak zárva a közéletből és a politikai döntéshozatalból. A demokrácia koncepciója csak akkor érvényesülhet
valóban és kellő erővel, csak akkor fejthet ki tartós hatást
a társadalomra, ha a politikai döntéshozatalban férfiak
és nők egyaránt részt vesznek, és mindkettőjük érdekeit
egyaránt figyelembe veszik.” (14. pont)
Nemcsak az ENSZ, hanem más nemzetközi szervezetek
is felhívták a figyelmet arra, hogy a nők egyenjogúságának a
megvalósítása – különösen a politikai és közéletre nézve – a
demokratikus társadalom egyik fokmérője. Az Interparlamentáris Unió (IPU) több nyilatkozatában állást foglalt
amellett, hogy egy modern demokratikus társadalom a
nők és férfiak új társadalmi megállapodására kell hogy
épüljön, kölcsönösen gazdagítva egymást a különbözőségük
által. Ebben a kérdésben alapvetően maga a demokrácia
a tét!7 Azt még vezető politikusok is elismerik, hogy a
nemi hovatartozáson nyugvó diszkrimináció alkalmazása,
a nőknek a politikai és közéletből való kiszorítása értékes
emberi potenciáltól fosztja meg az emberiséget, és összeegyeztethetetlen a mai demokratikus államok alapelveivel.8
Bár a CEDAW-egyezmény világos szabályokat alkotott
a részes államok számára a nők egyenlőségének megvalósítása érdekében, a de jure és a de facto helyzet között
óriási a különbség. A nők politikai és társadalmi életben
„What is basically at stake is democracy itself.”
„Equality and human rights underpin our vision of a modern, fairer
and more prosperous Britain. Discrimination has no place in our society.
Extending opportunities to all means removing unfair barriers. Delivering prosperity for all means harnessing the skills and potential of every
member of society, whatever their background.” Tony Blair MP, Prime
Minister. http://www.womenandequalityunit.gov.uk/cehr/index.htm.
7

8

való általános részvételének joga és realitása közötti ellentét meglétét kutatások igazolják. Ezek szerint a nők
alulreprezentáltak a politikai és közéletben, továbbá a
gazdasági és tudományos élet vezető posztjain is.
Ha a politikai posztok csúcsát nézzük, jelenleg a 191
ENSZ tagállamban csak 7 államfő, 8 kormányfő, 17 külügyminiszter és 9 védelmi miniszter tartozik a „gyengébb
nemhez”. Ma már közhelynek számit, hogy a nők alkotják
a társadalomnak több mint a felét, ugyanakkor részvételi
arányuk a politikai és közéletben rendkívül alacsony. Az
IPU adatai szerint világviszonylatban a nők részaránya a
nemzeti parlamentekben az előadás időpontjában 16,9%
körül mozgott.9 (Ezt az arányt a tanulmány megjelenésekor
18,8%-ra becsülte az IPU.10) Az egykamarás parlamentekben vagy alsóházakban a nők aránya 17,1%, míg a szenátusokban vagy felsőházakban 16,0%. A nők aránya a parlamenti
döntéshozatalban természetesen országonként igen eltérő,
de olyan ország, ahol több nő lenne a parlamentben, mint
férfi, jelenleg nem ismeretes. Az IPU 2007. január 31-ei
adatai szerint – amelyek 138 ország parlamenti választásainak eredményét tükrözik – az első tíz helyen a következő
államok osztoznak: Ruanda (48,8%),11 Svédország (47,3%),
Costa Rica (38,65%), Finnország (38%), Norvégia (39,9%),
Dánia (36,9%), Hollandia (36,7%), Kuba (36,0%), Spanyolország (36,0%), Argentína (35,0%) és Mozambik (34,8%).
Magyarország 10,4%-kal a Közép-Afrikai Köztársaság és Kazahsztán között a szerény 95. helyet mondhatja magáénak.
Mögöttünk csak öt európai tanácsbeli tagállam: Oroszország
(9,8%), Málta (9,2%), Montenegró (8,6%), Albánia (7,1%),
Örményország (5,3%) és Törökország (4,4%) található.12
9
Women in National Parliaments, Situation as of 31 January 2007,
data of Inter-Parliamentary Union. http:www//ipu.org.
10
http://www.ipu.org/eB-e/21-1.htm.
11
Az ENSZ által irányított parlamenti választások következtében
kerültek a nők ilyen szép számmal a ruandai parlamentbe.
12
Friss adatok: A New World Map of Women in Politics 2010. IPU
eBulletin. 21. szám, 2010. március 23.
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Érdekes képet mutat a nők parlamenti számának régiónkénti alakulása. Az észak-európai országokban részarányuk 40,8%, Amerikában 20,0%, Európában az OECD
tagállamok között – amennyiben beleszámítjuk az északi
országokat is – 19,7%, ezen országok nélkül már csak
17,6%. A szubszaharai Afrikában 16,6%, Ázsiában 16,5%,
a csendes-óceáni területeken 12,4%, míg az arab országokban csak 9,5% a nők aránya a parlamentekben. Nem
csak a parlamentekben alacsony a nők aránya; a világ 189
parlamentjében – amelyek közül 73 kétkamarás – mindössze 35 női parlamenti elnök van. Összességében a 262
parlamenti vezetői posztnak a nők csak 13,4%-át foglalják
el.13 Ezek a számok azért is aggodalomra adnak okot, mert
a nők igen alacsony parlamenti részaránya kihatással van a
többi politikai intézménybeli részvételükre is. Amennyiben a nők a legfőbb szintű döntéshozatalban csak csekély
számban vehetnek részt, a törvényalkotás által nincs is
lehetőségük arra, hogy beleszólhassanak a később rájuk
is kiható döntésekbe. Amennyiben hiányoznak a nők a
döntéshozatali folyamatból, valószínű, hogy a társadalom
nagy részének (többségének) érdekeit nem képviselik
hatékonyan az adott politikai mechanizmusban.
Magyarországon 1990-től napjainkig 6 női elnöke volt
az állandó bizottságoknak; az albizottságokban, eseti és
vizsgálóbizottságokban 2006-ig összesen 20 nő jutott
vezető poszthoz. Mivel igen alacsony a parlamenti részarányuk, így a parlamenti bizottsági helyek közül is csak igen
keveset tudnak megszerezni. Valamennyivel magasabb a
nők aránya az önkormányzati képviselők között, különösen
a kisebb településeken – ahol ismertségük nyilvánvalóan
nagyobb mértékű – jobbak az esélyeik arra, hogy vezető
pozícióra jelöljék és megválasszák őket.
A politikai elit szívesen hárítja a választókra a felelősséget a nők alacsony részvételi aránya miatt, mondván, nem
ők tehetnek arról, hogy nincs elegendő női jelelölt, és hogy
13

Uo. Lásd még a 3. függelékben felsorolt weboldalakon.

a választók nem szavaznak rájuk. Arról azonban mélyen
hallgatnak, hogy az általuk meghatározott diszkriminatív
feltételek eleve kizárják, hogy a nők a férfiakkal azonos
módon vegyenek részt a hatalomgyakorlásban. A választójogi rendszerek Európában ma már sehol sem zárják
ki a nők aktív és passzív választójogát, hiszen – a korra,
egészségügyi állapotra, büntetőjogi státuszra vonatkozó
korlátozások figyelembevétele mellett – ők is ugyanúgy
„választójogosult állampolgárok”, mint a férfiak. (A diszkrimináció tilalmának formális érvényesülése.) Ha ez a
megállapítás helytálló, akkor jogosan merül fel a kérdés,
hogy akkor miért nem élnek a nők a törvények által biztosított lehetőségekkel, miért van akkora különbség a nők
és a férfiak politikai és közéletben való részvétele között.
E jelenségnek nyilvánvalóan sokféle oka van. A nők aktív
politikai és közéleti szereplését több tényező is akadályozza, így a nőknek a társadalomban betöltött hagyományos
szerepe; a családot, iskolát, médiát uraló sztereotip minták és értékrendek; kulturális és világnézeti tényezők; a
társadalmi élet megszervezésével, a társadalmi munkamegosztással kapcsolatos tényezők. A CEDAW Bizottság
a következőkben summázta a lehetséges okokat: „A nők
közéleti részvételét akadályozó legfontosabb tényezők
minden országban ugyanazok voltak: a kulturális értékek
és a vallásos hit, a szolgáltatások hiánya és a férfi távolmaradása a háztartás szervezésével, a gyermekek ellátásával
és nevelésével összefüggő feladatoktól. A kulturális hagyományok és a vallásos hitek minden országban szerepet
játszottak abban, hogy a nőket a magánszférába száműzzék,
és kizárják őket a közéletben való aktív részvételből.” (10.
pont) A választási rendszerek sajátos szabályai mellett a nők
alacsony részarányának okaként említhetők a hagyományos
társadalmi beidegződések, szerepek és nemi sztereotípiák
is, amelyeket a média terjeszt. (Leegyszerűsítve: a férfiak
a kenyérkeresők, a nők pedig gondoskodnak a családról.14)
14

„Men as breadwinners, women as caregivers.”
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Az úgynevezett household affairs – főzés, mosás, takarítás,
vásárlás, gyermeknevelés, beteggondozás (a gyermekeket és
egyéb eltartott személyeket elsősorban a nők gondozzák)
stb. – kizárólagos női feladatként való elfogadása, a háztartási munkát megkönnyítő infrastruktúra és szolgáltatások
magas ára vagy hiánya – amelyek nélkül a nők nem tudnak
kilépni a hagyományos szereposztásukból –, illetve a munkaerő-piaci kereslettel nem harmonizáló szakképesítésük
szintén jelentősen hátráltatja a nőket abban, hogy érdeklődéssel forduljanak a politikai és közélet felé. A nők családon
belüli feladatai komplex módon összefüggnek egymással,
ők a háztartás fenntartói, jellemzően nem fizetett dolgozók, akik idős vagy munkaképtelen korukban – megfelelő
társadalombiztosítási szabályok hiányában – nem vagy
csak részben tudják ezt a munkát a szociális ellátásokban
érvényre juttatni, elismertetni. Mindezek a tényezők valószínűleg nem ösztönzik, hanem visszatartják a nőket
attól, hogy a családi szerepvállalásuk érintetlenül hagyása
mellett még plusz teherként aktív résztvevői legyenek a
politikai és közéletnek. Sajátos jelenség az is, hogy a nők
dupla vagy olykor tripla teherviselését a társadalom természetesnek tartja, és külön elismerésre nem is méltatja, míg
az ő áldozatvállalásuk árán érvényesülő közéleti szereplő
férfit rendszerint nagy elismerés övezi. Ezt a jelenséget
a CEDAW Bizottság 23. sz. általános ajánlása is kiemeli:
„Az emberi tevékenység köz- és magánszféráját mindig
különbözőnek tekintették, és eszerint szabályozták. A
nőt mindenütt az utódnemzés és a gyermeknevelés színteréül szolgáló magán- vagy otthoni szférába sorolták, és
e tevékenységeket minden társadalom alsóbbrendűekként
kezelte. Ezzel szemben a közélet, amelyet tisztelet és
megbecsülés övez, a magán- és otthoni szférán kívül eső
tevékenységek széles körét öleli fel. A történelem során
férfiak uralták a közéletet és gyakorolták azt a hatalmat,
amellyel a nőt a magánszférába száműzték és annak alárendelték.” (8. pont)
Ha az egyes sikeres férfi politikusok politikai pálya-

futását vizsgáljuk, szinte kivétel nélkül megállapítható,
hogy mögöttük ott áll egy vagy több áldozatvállaló női
családtag, akik mentesítik a mindennapi gondok-bajok
intézése alól, hogy az illető teljes erejét és energiáját a
karrierjének tudja szentelni. (Ez nemcsak a politikai szerepvállalásra, hanem a szakmai munkára is vonatkozik.) A
nők helyzete alapvetően azért más, mint a férfiaké, mivel
nekik gyakran választaniuk kell a gyermekvállalás vagy a
karrier között, a rugalmas munkaszerződés-formák vagy
a gondozási szolgáltatások hiánya, a nemekhez kötődő
sztereotípiák vagy a családi kötelezettségek férfiak és nők
közötti egyenlőtlen megoszlása miatt. Nyilvánvaló, hogy
ha egy nő is elsősorban szakmai előmenetelének, politikai pályafutásának akarja szentelni az életét – és miért
ne dönthetne így –, ezt csak akkor tudja megtenni, ha
nem vállal családi kötelezettségeket, vagy ha vállal, akkor
családtagjai átvállalják a hagyományosnak kikiáltott női
feladatok nagy részét, azaz változtatnak a hagyományos
nemi szerepvállaláson, a családon belüli munkamegosztáson. A CEDAW-egyezmény 7–8. cikkeihez fűzött általános
ajánlások szerint a nőket nemcsak a rájuk nehezedő kettős
munkateher (double burden) akadályozza meg abban,
hogy részt vegyenek a politikai és közéletben, hanem sok
esetben a férfiaktól való gazdasági függőségük is.
A nők részaránya a politikai és közéleti döntéshozatali
folyamatokban csak nagyon ritkán éri el a 30-35%-ot, amit
kritikus tömegnek neveznek (critical mass). Kutatások
igazolják, hogy ha a nők részvétele eléri a 30-35%-ot, akkor
ez valóságos hatást gyakorol a politikai stílusra és a döntések tartalmára, és felélénkíti a politikai életet.15 Ennek a
kritikus tömegnek az elérése esetén mindkét nem képviselői meghatározó befolyással lehetnek a döntéshozatalra.
Ennek a részvételi aránynak a megfogalmazása jelentős
prioritásként szerepelt az Európa Tanács Nők és Férfiak
15
CEDAW Bizottság 23. sz. általános ajánlása az egyezmény 7–8.
cikkeihez (1997), 16. pont.
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Egyenjogúságával Foglalkozó Állandó Bizottsága (CDEG)16
napirendjén is. A szakértőik által kidolgozott paritásos
demokrácia (parity democracy – démocratie paritaire)
olyan társadalmat jelent, amelyben nők és férfiak egyenlő – de legalább 40-60%-os arányban – teljes és egyenlő
állampolgárként vesznek részt a politikai döntéshozatalban.
A statisztikai adatok arra utalnak, hogy az egyes országok választási gyakorlatában még nem jelenik meg
az az elvárás, hogy a hatalmat egyenlő arányban osszák
meg nők és férfiak között. A problémák gyökerét elsősorban a jelöltállítási gyakorlatban kell keresni, hiszen
a női jelöltek aránya jóval alacsonyabb a férfiakénál.17
Ahhoz, hogy a nők jelentős alulreprezentáltságát csökkenteni és megszüntetni lehessen, a választójogot érintő
szabályok reformja, jogi és adminisztratív lépések, akár
az adott ország alkotmányának esetleges megváltoztatása
is szükséges lehet.18 A választójogi rendszereken belül
16
„The Steering Committee for Equality between Women and Men
(CDEG) is the intergovernmental body which is responsible for defining, stimulating and conducting the Council of Europe’s action to
promote equality between women and men. It is directly answerable
to the Committee of Ministers, from which it receives its instructions
and to which it addresses its reports and proposals.” E cikk szerzője
1991–2003 között a bizottság tagja, illetve két cikluson át elnöke volt.
17
Magyarországon 2006-ban a listákon a nők aránya 15,5%, az egyéni
választókörzetekben azonban csak 10,6% volt, ráadásul a nők általában
a listák utolsó harmadában szerepeltek.
18
Franciaországban az 1999-es alkotmányos reform lehetővé tette,
hogy a parlament – az 1982-es gyakorlattal ellentétben – a „pozitív tevékenységekhez” kapcsolódóan olyan jogszabályokat alkosson, amelyeknek
nem kell kapcsolódniuk az Alkotmánytanács kontrolljához. E szerint a
kormányoknak úgy is lehet törvényt, illetve alkotmányt módosítaniuk,
hogy ezáltal megkönnyítsék a férfiak és nők egyenlő részvételét a választott testületekben. Az 1999. július 8-i törvény az alkotmányról kimondja
a nők és a férfiak egyenlő esélyének elvét a választás és választhatóság
terén. Az alkotmány 3. cikkelye törvényesítette az esélyegyenlőség előmozdításának a felelősségét, míg a 4. cikk leszögezi, hogy a politikai
pártoknak „lépéseket kell tenniük ezen elv érvényesítése érdekében”.
A reformot 2000. június 6-án foglalták törvénybe, amely előírja, hogy
listás választások esetében a listákon szereplő férfi és női jelöltek száma
közötti különbség nem lehet több egynél. Az egyéni listákon a nőknek

nagy jelentősége van a jelölés mechanizmusának, amely
általában a nőkre nézve kifejezetten hátrányos, mivel
tipikusan a listák végén szerepelnek, esélytelenségük
kódolva van („nyílt listák”).19 Többféle módszer létezik
a részvételi arányok javítására. Egyik lehetőség az igen
hatékony, de nagyon népszerűtlen kvótarendszer, amelyet
kedvezőtlen történelmi emlékek miatt a volt szocialista
országokban elutasítanak. Hasonlóan hatásos, de kevésbé
ismert jelölési rendszer az úgynevezett zipper system,
amikor a listákon egy női, egy férfi jelölt egymás után
felváltva szerepel, elkerülve, hogy a nők csak a listák utolsó
helyein szerepeljenek. A CEDAW Bizottság már többször
idézett 23. számú általános ajánlása a részes államokat
olyan szabályok bevezetésére ösztönzi, amely szerint az
azonos minősítésű jelöltek közül a kinevezésnél a női
jelöltet kell előnyben részesíteni; illetve amelyek szerint
adott köztestületben egyik nem képviselői sem lehetnek
40%-nál kevesebben. Sikeres módszer lehet a politikai
pártok finanszírozási módszereinek a megváltoztatása is
és férfiaknak felváltva kell szerepelniük, a kétfordulós szavazásokon
(regionális és önkormányzati választások, illetve Korzikai Nemzetgyűlés) pedig a listákon szereplő jelöltek hatos csoportjain belül szükséges
a férfiak és nők egyenlő arányát biztosítani. A parlamenti választások
(egyszerű többségi kétfordulós) esetében pénzbüntetéssel kell sújtani
azt a pártot, amely nem 50%-os arányban állít női jelölteket. Ha a nemek
aránya közötti különbség több mint 2%, a pártot megbüntetik. A 2001.
március 11-i és 18-i helyhatósági választások, amelyek az első próbáját
jelentették a törvénynek, megmutatták a módszer hatékonyságát. Több
mint 38 ezer női jelöltet választottak be a 3500 főnél több lakost számláló
települések (a törvény csak ezekre vonatkozik) tanácsába, ami az összes
képviselői létszám 47,5%-a. Ez jelentős előrelépés volt, mely az 1995-ös
adatokat megduplázta (akkor 27,5% volt a nők aránya). Ugyanakkor a
2002-es választások nem hozták ezt az eredményt: az 577 parlamenti
helyre mindössze 71 nőt választottak meg, ami 12,3%-ot jelent. Ez szerény növekedés az 1997-es 10,9%-hoz képest. A nők aránya 38%-os volt
(1997-ben 22%), és csak mintegy negyedüket választották meg.
19
Az egyéni választókerületben egyetlen, személy szerint megjelölt képviselőt választanak, míg a listás (lajstromos) választókerületben két vagy több
képviselő választható. Az utóbbi esetben a jelöltek sorszámmal ellátott
(hierarchikus) névsora alkotja az adott párt (jelölő szervezet) listáját.
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annak érdekében, hogy azok több női jelöltet állítsanak.20
A jogi akadályok megszüntetése természetesen szükséges,
de nem elégséges. Szükséges az is, hogy az egyes országok
hatékony átmeneti stratégiákat dolgozzanak ki, különleges
intézkedéseket vezessenek be, mint például a női jelöltek
bátorítása, támogatása és képzése, az egyenlő részvételt
célzó kampányok indítása.
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2003. március
12-ei ajánlásában részletes javaslatokat fogalmazott meg
a tagállamok számára a nők és férfiak kiegyensúlyozott
politikai részvétele érdekében (Rec. 2003/3).21 Az ajánlás
figyelmébe ajánlja a kormányoknak, hogy vizsgálják felül
jogalkotásukat és joggyakorlatukat azért, hogy az ajánlathoz
csatolt stratégiákat és intézkedéseket megvalósíthassák. Az
ajánlásban megfogalmazott cél a nők és férfiak közötti hatalommegosztás kiegyensúlyozottá tétele mind a politikai,
mind a közéleti döntéshozatali mechanizmusokban. Az
ajánlás javasolja a dátumokhoz kötött célkitűzések (timebound targets) megvalósítását, mivel a feladatok tervezett
határidőkhöz kötése hangsúlyozottan fontos a közéleti
foglalkoztatásban és a politikai döntéshozó állások kinevezésénél egyaránt. Az ajánlás tehát nemcsak a választásokról,
hanem a kinevezésekről is szól, ami azt jelenti, hogy a
kormányzati és a fő köztisztviselői, nemzetközi pozíciókra
szóló kinevezéseknél is alkalmazni kell a gender-balanced
representation elvét, amely egyben a kinevezési folyamat
átláthatóságát is biztosítja. Külön utal a dokumentum a
nők szerepének fontosságára a nemzetközi tárgyalások,
békefolyamatok és konfliktuskezelések során. Az ajánláshoz
egy útmutatót is készítettek (Going for Gender Balance
20
Franciaországban a választott hivatalokhoz és pozíciókhoz való
egyenlő hozzáférésről szóló 2000. június 6-i törvény rendelkezik arról,
hogy azok a pártok pénzbüntetéssel sújthatók, amelyek nem 50-50%ban állítanak jelölteket mindkét nemből. ES-S-BP (2002) 2 rev.
21
Terms of Reference of the Group of Specialists on Balanced Participation of Women and Men on Political and Public Decision Making.
Type of Committee: Committee of Experts (EG-SBP).

– A Guide for Balancing Decision Making). Az útmutató
bemutatta a már bevált gyakorlatot (best practices), és
összefoglalta azokat a pozitív intézkedéseket, amelyek a
jó példák elterjedését elősegíthetik.
A fent ecsetelt problémák széles körben ismertek, és a
nemzetközi szervezetek (ENSZ, Európai Unió, Európai
Tanács, Afrikai Unió stb.) számtalan dokumentumában
felhívták a tagállamok kormányainak figyelmét arra, hogy
tartsák be a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeiket, és vegyék figyelembe ajánlásaikat a nők kiegyensúlyozott részvételének biztosítása érdekében a társadalom
valamennyi területén, a köz- és magánszférában egyaránt.
A nemzetközi szervezetek sokoldalú tevékenységéből
kiemelendő az 1995. évi IV. női pekingi világkonferencia
nyilatkozata és cselekvési programja (The Beijing Platform
for Action, BFPA), illetve az azt követő follow-up. Az
ENSZ felszólította a kormányokat, a nemzetközi közösséget és a civil szervezeteket, hogy tegyenek stratégiai
lépéseket mind a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos
megkülönböztetés felszámolása, mind a nők és a férfiak
közötti egyenlőség akadályainak eltávolítása érdekében.
A cselekvési program tizenkét kritikus területet jelölt ki
a női egyenjogúság teljes körű megvalósítása érdekében,
amelyek között az egyik a nőknek a hatalmi struktúrák
felsőbb régióiba való integrálása és a döntéshozatalba való
bevonása volt.22 Ennek érdekében a program két konkrét
célt tűzött ki. Az első cél olyan intézkedések meghozatala
volt, amelyek biztosítják a nők teljes egyenlőségét a hatalmi
struktúrákban, és biztosítják számukra a döntéshozatalba
való bejutás egyenlő feltételeit, illetve garantálják a nők
egyenlő és teljes részvételét a döntéshozatali folyamatok22
„The 12 critical areas of concern of the Beijing Platform for Action
are: Women and Poverty; Education and Training of Women; Women and
Health; Violence against Women; Women and Armed Conflict; Women
and the Economy; Women in Power and Decision Making; Institutional
Mechanisms for the Advancement of Women; Human Rights of Women;
Women and the Media; Women and Environment; The Girl Child.”
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ban. A második cél a nők vezetői szerepekre és a döntéshozatali részvételre való felkészítésére, az ilyen feladatok
ellátásához szükséges tudás és képesség fejlesztésére irányult. E célok elérése érdekében a program cselekvésre és
konkrét akciók megvalósítására hívta fel a kormányokat,
a politikai pártokat és minden érintettet, beleértve ebbe
magát az ENSZ-t is. Az ENSZ Közgyűlése 2000. június
5–9. között New Yorkban megerősítette és kiegészítette
a nyilatkozatot és a cselekvési programot, majd 2006
márciusában áttekintette és aktualizálta a teendőket.23
Mivel Magyarország 2004. május 1-je óta az Európai
Unió tagja, figyelmet érdemelnek az Unió keretében született dokumentumok is. A nemek közötti egyenlőség
alapvető jog, az Európai Unió tagállamainak közös értéke és
a növekedéssel, foglalkoztatással és társadalmi kohézióval
kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósításának nélkülözhetetlen feltétele.24 Az Európai Unió – az előadás idején
még csak a Nizzai szerződéshez csatolt nyilatkozatként
elfogadott – Alapvető jogok chartájában25 kifejezetten
23
15-year review of the implementation of the Beijing Declaration and
Platform for Action (1995) and the outcomes of the twenty-third special
session of the General Assembly (2000). http://www.unwomen.org/.
Report of the 54th Session of the Commission on the Status of
Women. E/2010/27 (SUPP) – E/CN.6/2010/11 (SUPP). http://www.
un.org/womenwatch/daw/beijing15/index.html.
24
A bizottság közleménye: A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv 2006–2010 {SEC (2006) 275} Brüsszel, 1.3.2006
COM (2006) 92 végleges.
25
A charta azóta 2007. december 12-én ismételten kihirdetésre került
Strasbourgban, majd a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt uniós
szerződés (lisszaboni szerződés) 1. nyilatkozata kimondta: „Az Európai
Unió Alapjogi Chartája, amely jogilag kötelező erővel bír, megerősíti az
alapvető jogokat úgy, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, és ahogyan azok a
tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból erednek. A charta nem
terjeszti ki az uniós jog alkalmazási körét az Unió hatáskörein túl, továbbá
nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat az Unió számára, és nem
módosítja a szerződésekben meghatározott hatásköröket és feladatokat.” A
charta alól opt-outot kapott az Egyesült Királyság és Lengyelország, illetve
erre a ratifikációs folyamat során ígéretet kapott a Cseh Köztársaság is.

deklarálja a nemek közötti egyenjogúságot, és mind elsődleges, mind származtatott (másodlagos) jogában figyelemre
méltó szabályokat alkotott az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében (lásd a 2. függelékben). Az Európai Unió
nemcsak a célokat határozza meg, hanem a megvalósítás
anyagi hátterét is igyekszik közösségi programok és alapok
segítségével megteremteni.26 Az 5. középtávú közösségi
program 2001–2006 között 61,5 millió euró felhasználását tette lehetővé. A 2006 márciusában elfogadott, a
nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv
a 2006–2010 közötti időszakra a nemek egyenlőségével
kapcsolatos uniós intézkedések hat prioritási területét vázolta fel. Ezek: a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági
függetlensége; a szakmai és a magánélet összeegyeztetése;
a két nem egyenlő arányú képviselete a döntéshozatalban; a
nemi bűncselekmény valamennyi formájának felszámolása;
a nemekhez kötődő sztereotípiák leküzdése; valamint a
nemek közötti egyenlőség előmozdítása a kül- és fejlesztési politikákban.27 Az ütemterv minden terület esetében
meghatározta az elsődleges célokat és intézkedéseket, és
megerősítette a nemek közötti egyenlőség kettős megközelítését, amelynek alapja az elv általános érvényesítése
(mainstreaming), illetve a különleges intézkedések. Az
ütemterv kiemelte: „A nők folyamatos alulreprezentáltsága
a politikai határozathozatalban a demokrácia hiányosságát
mutatja. A nők aktív állampolgárságát és a politikában,
illetve a közigazgatás valamennyi (helyi, regionális, nemzeti, európai) szintjén felsővezetői minőségben vállalt
szerepét nyomatékosítani kell. Továbbra is prioritás, hogy
26
Fourth Medium-term Community Action Programme for Men
and Women (1996–2000); Fifth Community Action Programme on
Equal Opportunities (2001–2006); Council Decision 2001/51/EC of
20 December 2000 establishing a Programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001–2005) OJ L 255
of 30.09.2005.
27
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rendelkezésre álljanak az összehasonlítható és hiteles uniós
adatok.”28 A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó
stratégia (2010–2015) megállapította, hogy a nemek közötti
egyensúly javítása terén a politikai döntéshozatalban még
mindig sok a tennivaló, mivel a tagállamok nemzeti parlamenti képviselői, illetve a nemzeti kormányok miniszterei
közül átlagban négyből csak egy a nő.29
Meg kell jegyezni, hogy az esélyegyenlőség megvalósítására irányuló uniós szabályozás az európai közösségi
jog jellegéből adódóan többségükben kötelező erejű és
végrehajtható normákat jelent, amelyeket az Európai
Unió ki is tud kényszeríteni. Azt is meg kell említeni,
hogy az emberi jogok, köztük a nők jogainak érvényre
juttatását a luxemburgi bíróság joggyakorlata is nagyban
elősegítette.30 Ami kifejezetten a nők és férfiak egyenlő
arányú részvételét illeti a döntéshozatalban, az Európai
Parlament 1994-ben egy határozatában hívta fel a tagországok figyelmét a kérdés megoldatlanságára, 31 majd
1995-ben az Európai Unió Tanácsa hozott határozatot a
nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételéről a döntéshozói
28
3. Egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalban.
3.1 Nők a politikában uo. 7. o. Az Európai Unió többek között a megfelelő
adatgyűjtés érdekében 2007-ben létrehozta a Nemek Közötti Egyenlőség
Európai Intézetét (EIGE), amelynek székhelye Vilnius lett. Az intézet
átfogó célkitűzései között szerepel a nemekkel kapcsolatos kérdésekre
vonatkozó összehasonlítható adatok gyűjtése és elemzése, a módszertani eszközök kidolgozása, főképpen a nemek közötti esélyegyenlőség
valamennyi szakpolitikába történő integrálásának elősegítése céljából,
az érdekelt felek közötti információcsere és párbeszéd előmozdítása,
valamint a társadalmi tudatosítás. A 2007-es év egyben az esélyegyenlőség európai éve lett (European Year of Equal Opportunities for All).
29
A bizottság közleménye: A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia 2010–2015, Brüsszel, 2010.9.21. COM (2010) 491 végleges.
30
Például Sotgiu (Case 152/73 [1974] ECR 153, Case 53/81) Levin
[1982] ECR 1035, Case 149/77 Defrenne III [1978] ECR 1365], Case
C-13/94 P v S [1996] ECR I-2143, Case C-450/93. Kalanke, [1995]
IRLR 660, Case 152/84 M. H. Marshall, 1986 Page 00723.
31
Igen aktív ezen a téren a Committee on Women’s Rights and Gender
Equality elnevezésű parlamenti bizottság. http://www.europarl.europa.
eu/comparl/femm/news/default_en.htm.

folyamatokban. 1996-ban az Európai Unió Tanácsa ajánlást
fogadott el a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételéről
a döntéshozói folyamatokban,32 az Európai Bizottság pedig Hogyan teremtsük meg a nemek közötti egyensúlyt a
politikai döntéshozatalban? című útmutatóval igyekezett
elősegíteni a tanács döntésének végrehajtását.33
A helyzet a közösségi programok ellenére sem sokat
változott, mint azt az Európai Bizottság 2006. közleménye
is megfogalmazta: „A nők folyamatos alulreprezentáltsága
a politikai határozathozatalban a demokrácia hiányosságát
mutatja. A nők aktív állampolgárságát és a politikában, illetve a közigazgatás valamennyi (helyi, regionális, nemzeti,
európai) szintjén felső vezetői minőségben vállalt szerepét
nyomatékosítani kell. Továbbra is prioritás, hogy rendelkezésre álljanak az összehasonlítható és hiteles uniós adatok.”34 A helyzet tehát az Európai Unió tagállamaiban sem
megfelelő, ezért szükséges további olyan intézkedéseket
kidolgozni, alkalmazni és rendszeresen ellenőrizni, amelyek
célja a nemek közötti jobb egyensúly kialakítása. Elsősorban
arra kellene lehetőséget biztosítani, hogy az alkotmányos
biztosítékok keretei között a diszkriminációellenes jogszabályok lehetővé tegyék a nők esélyegyenlőségét előmozdító
átmeneti különleges intézkedések meghozatalát.
A tagállamoknak további erőfeszítéseket kell tenniük a
nőkkel kapcsolatban, a társadalomban élő olyan hagyományok, szokások és sztereotip magatartások megváltoztatása
érdekében, amelyek megakadályozzák, korlátozzák a nők
egyenlő részvételét a politikai és közéletben. A tagállamoknak arra kellene ösztönözniük a politikai pártokat,
1996. december 2-i 96/694/EK tanácsi ajánlás.
How to Create a Gender Balance in Political Decision Making?
European Commission, 1996, V/1206/96-En.
34
COM (2006) 92 végleges. A bizottság közleménye az Európa Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociá lis
Bi zottságnak és az Európai Régiók Bizottságának: A nők és férfiak
közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv 2006–2010. Ez az ütemterv
a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó, 2001–2005 közötti
időszakra vonatkozó keretstratégia tapasztalataira épül.
32

33
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hogy hozzanak hatékony intézkedéseket, mint például
az információszolgáltatás, a pénzügyi és egyéb források
előteremtése, a nők teljes körű részvétele és képviselete
előtt álló akadályok lebontása és annak biztosítása, hogy
a nők a gyakorlatban is egyenlő eséllyel tölthessenek be
párttisztségeket és indulhassanak a választásokon. Célszerű
lenne a politikai pártoknak olyan intézkedéseket elfogadni,
miszerint a végrehajtó testületeikben bizonyos számú helyet
fenntartanának nők számára, ezáltal biztosítva az egyensúlyt
a választásokon induló férfi és női jelöltjeik között, biztosítva
továbbá, hogy a nők ne mindig a kedvezőtlenebb választói
körzetekbe kerüljenek, és a legkevésbé előnyös pozíciókat
foglalják el a pártlistákon (voluntary party quotas).
Ezzel egyidejűleg a tagállamoknak olyan foglalkoztatásés szociális politikára kellene törekedniük, amely előnyösen
befolyásolja a nők munkahelyi helyzetét, illetve gazdasági
függetlenségét. Ez megnyilvánulhatna a munkafeltételek
rugalmasságának és a gondozó létesítmények hozzáférhetőségének a biztosításában, valamint a férfiaknak a családi
kötelezettségek vállalására, különösen a szülői és apasági
szabadságnapok kivételére való ösztönzésében. E politikáknak elő kellene segíteniük, hogy a képzések és ösztönzések támogatásával nők és a férfiak egyaránt könnyebben
vállaljanak munkát a hagyománytól eltérő ágazatokban.
Amint azt a bizottság 2006-os közleménye is hangsúlyozta: „A nemek közötti egyenlőség csak a legmagasabb
politikai szinten tett szilárd kötelezettségvállalással teremthető meg. […] az ütemtervben szereplő kulcsfontosságú területeken még jelentős haladás vár megvalósításra,
ehhez pedig valamennyi szinten – az uniós intézmények, a
tagállamok, a parlamentek, a szociális partnerek és a civil
társadalom szintjén – fokozottabb irányítás szükséges.”35

35
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1. FÜGGELÉK
Az európai közösségi jog két irányelvben (200/43. és 200/78.)
meghatározta a diszkrimináció fogalmát, megnyilvánulási formáit is. E szerint három formája lehet: a közvetlen, a közvetett
diszkrimináció és a zaklatás.
1. Közvetlen megkülönböztetés áll fenn, ha egy személlyel
szemben valamilyen (faji, nemi, vallási, fogyatékossági stb.) alapon
kevésbé kedvezően járnak el, mint ahogyan egy másik személlyel
szemben hasonló helyzetben eljárnak, eljártak vagy eljárnának.
2. Közvetett megkülönböztetés áll fenn, ha egy látszólag semleges rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat bizonyos személyeket
más személyekhez képest különösen hátrányosan érint, kivéve,
ha ez a rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat jogszerű céllal objektív módon igazolható, továbbá e cél megvalósításának eszközei
megfelelőek és szükségesek.
3. A zaklatás megkülönböztetésnek minősül, amikor valamilyen
okhoz (faj, nem, politikai meggyőződés, kor, származás stb.) kapcsolódó nem kívánt magatartás történik azzal a céllal vagy hatással,
hogy egy személy méltóságát megsértse, és megfélemlítő, ellenséges,
megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezetet alakítson ki.

2. FÜGGELÉK
A tanács 1975. február 10-i irányelve a férfiak és a nők egyenlő
díjazása elvének alkalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről (75/117/EGK).
A tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való
egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és
az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén
történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv.
A tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való
egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő
fokozatos megvalósításáról.
A tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való
egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági
rendszerekben történő megvalósításáról és az azt módosító
96/97/EK irányelv.
A tanács 86/613/EGK irányelve valamely tevékenységet, beleértve a mezőgazdaságot, önálló vállalkozást folytató férfiakkal
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és nőkkel való egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről.
A tanács 97/80/EK irányelve a bizonyítási kötelezettségről a
nemi hovatartozás alapján történő diszkriminációs esetekben.
A tanács 96/34/EK irányelve az UNICE, CEEP és az ETUC
által kötött, a szülői szabadságról szóló keretmegállapodásról.
A tanács 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy
etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód
elvének végrehajtásáról.
A tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód általános kereteinek a létrehozásáról.
A tanács 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti
egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz
való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása
tekintetében történő végrehajtásáról.

3. FÜGGELÉK
• WomenWatch – UN Internet Gateway on the Advancement and Empowerment of Women: http://www.un.org/
womenwatch/
• United Nations Division for the Advancement of Women:
http://www.un.org/womenwatch/daw/
• United Nations Economic Commission for Europe (UNECE):
Gender Statistics: http://www.unece.org/stats/gender/web/
• Engendering Governance and Leadership – UNIFEM: http://
www.unifem.undp.org/
• Democracy Forum – International Institute for Democracy
and Electoral Assistance (International IDEA): http://www.
idea.int/
• International Review of Women and Leadership – Edith
Cowan University: http://www.cowan.edu.au/eo
• National Democratic Institute for International Affairs –
NDI: http://www.ndi.org/globalp/women/women.asp
• Zarate’s Political Collections – Women Leaders: http://
www.terra.es/personal2/monolith/
• International Women’s Democracy Center: http://www.
iwdc.org/
• Women’s Environment and Development Organization:
http://www.wedo.org/
• BBC World Service: Women in Power: http://www.bbc.
co.uk/worldservice/people/features/wiwp/index.shtml
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HOL VAN A TE TESTVÉRED?
FELELŐSSÉGÜNK EGYMÁSÉRT

2.
rész

Vallásosság, habitus, életstílus



KAMARÁS ISTVÁN OJD

POZÍCIÓ, ÉLETSTÍLUS, VALLÁSOSSÁG
P. Bourdieu a társadalmi pozíció, a habitus és a különböző
életszférákban (étkezés, szabadidős szokások, fogyasztási
javak) mutatkozó igények, választások és szokások összefüggését vizsgálva úgy találja, hogy a habitus közvetít a
gazdasági és a kulturális tőke koordináta-rendszerében
kijelölhető társadalmi pozíció, valamint különböző mutatkozó igények, választások és szokások között.1 Úgy vélem,
hogy a habitus többé-kevésbé megfelel az életstílusnak,
az értékrendnek, a szokásoknak vagy talán éppen az ízlésnek (már csak azért is, mert olykor maga Bourdieu is
ezzel a szóval váltja föl a habitust). Számomra rendkívül
izgalmas kérdés, hogy vajon hogyan helyezhető el ebben
az összefüggésrendszerben a vallásosság. M. Weber eléggé
meggyőzően bizonyította, hogy a vallások és a vallásosságok különböző fajtái eléggé jól kapcsolhatók különféle
társadalmi rendszerekhez, osztályokhoz és rétegekhez.2
Habár a vallásosság különböző változatai ritkán esnek teljességgel egybe társadalmi pozíciókkal, sok esetben eléggé
jól megfeleltethetők életstílusoknak, értékrendeknek,
szokásoknak és ízléseknek, amelyeknek hatása általában
1
2

BOURDIEU 2002.
WEBER 1992.
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közvetlenebbül kimutatható mindennapi és ünnepnapi
életünk választásaiban, döntéseiben (a vásárlási szokásainktól ízlésítéleteinkig).
Amikor Bourdieu a társadalmi pozíció térképére rávetíti
az életstílustérképet, a szabadfoglalkozású diplomások
(ügyvédek, orvosok, művészek, tudósok) életstílusát, a
lakásokban található zongorát és zongorajátékot, a bridzspartikat, a golfot, a vízisíelést és a whiskyt jelöli meg ezen
életstílus jellemző jegyeinek, a szakmunkások körében
viszont a futballt, a sörözést, a snapszlit, a horgászást
és a tangóharmonikát.3 Vajon mennyiben jellemezhető
a katolikus, református, Jehova-tanú, buddhista vagy
Krisna-tudatú hívek életstílusa ilyen fajta elemekkel? Úgy
tűnik, Andrew Greeley tézise bátoríthat ilyen természetű
hipotézis megtételére. A protestáns és a katolikus képzeletvilágot összehasonlítva Greeley azt bizonyítja, hogy
a katolikusok – a protestánsokéhoz képest szakrálisnak
nevezhető – képzeletvilága jelentős mértékben gazdagabb
képekben, illusztrációkban, történetekben, szertartásokban.4 Márpedig az ilyen képzeletvilágú ember a többieknél
(köztük például a protestánsoknál) jóval inkább hajlamos
a világ dolgaiban Isten jelenlétét érzékelni. Greeley meggyőzően bizonyítja,5 hogy a katolikus képzeletvilág sajátos
katolikus életstílussal jár együtt. Így például az Egyesült
Államok katolikusai a protestánsokhoz képest jobban
szeretik és „gyakorolják” (hallgatják, nézik, olvassák) az
operát, a klasszikus zenét, a képzőművészetet, a táncot,
gyakrabban járnak partikra, bárokba és más szórakozóhelyekre, gyakrabban töltik együtt szabadidejüket barátaikkal és szomszédaikkal. És ez még nem minden, ugyanis
ezenkívül szexuális életük is intenzívebb és kreatívabb.
Továbbá a katolikusok valamivel optimistábban nézik
a világot, nagyobb arányban gondolják úgy, hogy egy jó
BOURDIEU 2002, 17. o.
GREELEY 2000.
5
Reprezentatív mintákkal dolgozó kutatásokból származó számadatokkal, a legtöbb esetben 10-15%-os eltéréseket mutatva ki.
3
4

embernek foglalkoznia kell a világ dolgaival, valamint
azt, hogy a művészet Istenről szól; nagyobb szimpátiával
vannak a nők és az AIDS-esek iránt.6 Csakhogy mi innen,
Európából is jól látjuk, hogy míg az amerikai protestánsok7
zömmel fehérek és angolszászok, addig a katolikusok jelentős részben egyfelől a karibi térségből származó színes
bőrűek, másfelől írek, olaszok, lengyelek és magyarok.
Így aztán gyanítom, hogy a neves szociológus legalább
annyira etnikai, mint vallási különbséget regisztrált, és az
is egyértelmű, hogy etnikai különbségek jelentős gazdasági, társadalmi és kulturális különbségeket is hordoznak,
amennyiben a katolikusok az átlagosnál szegényebbek, a
protestánsok viszont gazdagabbak.8 Kérdés tehát, hogy
az amerikai katolikusok és protestánsok között az életstílusokban és ízlésükben megmutatkozó eltérés menynyiben magyarázható a vallási, mennyiben az etnikai és
pozicionális különbségekkel. Másképpen: az etnikumra
vagy a vallásosságra jellemző inkább a jól megragadható
életstílusbeli, ízlésbeli különbség? Más kérdések is kapcsolódnak az előbbiekhez: mekkora eltérések regisztrálhatók
egy-egy vallási csoporton belül a habitus, az életstílus, a
szokások és az ízlés tekintetében? Milyen mértékig hat a
vallásosság az életstílusra, és persze fordítva?

6
Greeley nagy nyomatékkal hangsúlyozza, hogy mindez semmiképpen sem jelenti azt, hogy a katolikusok jobbak lennének, csupán azt,
hogy mások, mint a protestánsok.
7
Az amerikai protestantizmusnak az európai országokkal (és hazánkkal) való összehasonlítása során még egy jellegzetes eltéréssel
kell számolnunk. Európa legtöbb olyan országában, ahol többségben
vagy jelentős arányban vannak a protestánsok, egy domináns protestáns felekezettel lehet számolni: Skandináviában és Németországban
a lutheránus, Svájcban, Hollandiában, Magyarországon és Romániában
a kálvinista, Angliában az anglikán egyházzal.
8
Természetesen számolok azzal is, hogy a kereszténység Amerikában
legdinamikusabban fejlődő pünkösdi ága éppen a színes bőrű szegények
számára is igen vonzó, ez azonban csak árnyalja diagnózisomat.
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9

A KUTATÁSRÓL

Greeley kutatásához képest – aki csak a katolikusok, a zsidók
és a protestánsok szokásait vizsgálta – vizsgálódásom körét
jelentős mértékben kibővítve különböző protestáns felekezetek (baptisták, metodisták, adventisták, pünkösdiek10 és
Jehova-tanúk11) és nem keresztény vallások (buddhisták12 és
két különböző irányzathoz13 tartozó Krisna-hívők) képviselői
vallásosságának, életstílusának és ízlésének összehasonlítására
vállalkoztam. A 30-80 fős csoportokat vallásukat rendszeresen gyakorló, 21-35 éves, felsőfokú végzettséggel rendelkező
vagy felsőfokon tanuló – tehát meglehetősen homogén14
csoportokat alkotó – fiatal hívek alkották, és egy hasonló
összetételű nem vallásos15 kontrollcsoportot is szerepeltettem. Kérdőíves módszerrel vizsgáltam
a) vallásosságuk olyan jellegzetességeit,16 mint a vallásosság domináns dimenziója, a szentnek tekintett dolgok
köre,17 az istenkép, a világról és az emberről alkotott kép;18
b) értékrendjüket és életstílusukat (szabadidős tevékenységeik terjedelmét, összetételét és minőségét, a szexualitás és a humorérzék fontosságának megítélését);
9
A kutatás az OTKA támogatásával folyik (K60269). Az adatok feldolgozását Bolváry Endre (Bolsoft) végezte.
10
Zömmel a Hit Gyülekezete és a belőlük kivált, de teológiailag azonos
hitelveket valló csoport tagjai.
11
A nem elhanyagolható teológiai különbségek ellenére most – némi
nagyvonalúsággal – kereszténynek tekintem őket.
12
A buddhista minta tagjai a hazánkban megtalálható tucatnyi buddhista irányzat közül négyből kerültek ki, legtöbben a Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Buddhista Gyémánt Út Közösség hívei közül.
13
A krisnások „hivatalos” világszervezethez, az ISKCON-hoz és a
hozzájuk képest szekularizáltabb és individualistább Magyar Brahmana
Misszióhoz tartozó vaisnavák.
14
Amelyekben a nők aránya nagyjából fele-fele volt.
15
Nem istenhívő.
16
Ezt tekinthetjük a kutatás független változójának.
17
Szent írások, képek, zene, épület, ruha, cselekmény, valamint zarándoklat és meditáció.
18
Belefoglalva Istennek a világban elfogalt helyét és szerepét is.

c) a művészetekhez való viszonyukat.19 A katolikusok,
a reformátusok, a baptisták, a Jehova-tanúk és a nem
vallásos fiatalok esetében hasonló összetételű, ötvenévesnél idősebb csoportokat is vizsgáltam azzal a céllal, hogy
megállapíthassam, milyen eltérések vannak a különböző
nemzedékek között, vagyis hogy milyen mértékben felelős
ezért az életkor.

A VALLÁSOSSÁG JELLEGE
A vallásosság kognitív-emocionális jellege
A vallásosság jellege és az istenkép tekintetében az általam vártnál kisebb eltéréseket tapasztaltam a vizsgált
csoportok között. Minden kérdezettet elhelyeztünk egy
ötfokú skálán annak alapján, hogy vallásosságát mennyire
jellemzi a kognitív, mennyire az érzelmi beállítódás,20
ennek alapján így alakult a tíz vizsgált csoport sorrendje
(zárójelben a csoporthoz tartozók száma):
• Jehova-tanúk
4,7 (24)
• Pünkösdiek
4,0 (48)
• Baptisták
3,9 (34)
• ISKCON-tag krisnások 3,7 (29)
• Adventisták
3,6 (23)
• Reformátusok
3,6 (69)
• Buddhisták
3,5 (41)
• Evangélikusok
3,4 (41)
• Katolikusok
3,3 (68)
• MBM21-tag krisnások 3,0 (32)
Megállapítható, hogy a kereszténység funda mentalistább22 irányzataihoz tartozó felekezetek képviselőinek val19
Ezeket (értékrend és életstílus, valamint az ízlés) tekinthetjük a
kutatás függő változóinak.
20
Az erősen kognitív beállítódás kapta az 5-ös, az erősen érzelmi az
1-es értéket.
21
Magyar Brahmana Misszió.
22
A kifejezést leíró és nem minősítő kategóriaként használom.
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lásossága eléggé erőteljesen kognitív jellegű, ezzel szemben
a katolikusoké és az evangélikusoké ebben a tekintetben
jóval kiegyensúlyozottabb. Jelentős mértékben eltér e
tekintetben a két Krisna-hívő csoport vallásossága.
A vallás nyolc dimenziója23 tekintetében a három úgynevezett történelmi egyház (a katolikus, a református és
az evangélikus) hívei mutattak legnagyobb hasonlóságot. A
tíz vallási csoport között alig volt különbség két dimenzió
(a hit és a vallási ismeret) fontosságának megítélésében. A
vallási közösséget a többiekhez képest valamivel kevésbé
tartották fontosnak a három úgynevezett történelmi egyház hívei. A MBM-tag krisnások számára bizonyult legfontosabbnak az érzés, az élmény, legkevésbé a Jehova-tanúk
számára. A szertartás és a meditáció a két krisnás csoport
számára volt a legfontosabb, a pünkösdieknek és a Jehovatanúknak a legkevésbé. (A katolikusok számára mindkettő
valamivel fontosabbnak bizonyult, mint a protestánsok
számára.) Az erkölcsi elvek fontosságát leginkább a Jehovatanúk és a „hagyományos” (ISKCON-tag) krisnások hangoztatták. Az adventisták és a baptisták a legtöbb esetben
a hazánkban tradicionális keresztény egyházakhoz tartozók
(katolikusok, reformátusok és evangélikusok), valamint
a leginkább fundamentalistának tekinthető pünkösdiek
és Jehova-tanúk között helyezkedtek el.
Istenkép
Meglepően nagy mértékű hasonlóság mutatkozott – ne
feledjük, a társadalom fiatal és magas végzettségű rétegéhez tartózókról van szó – mind az istenkép, mind az
Istennel való kapcsolat személyessége és bensőségessége
tekintetében a vizsgált személyek körében. A közeli-távoli
kapcsolat skálájának egyik végpontjára (1-es értékkel) azok
kerültek, akik számára Isten inkább távoli, hatalmas, rajtuk
kívül álló, parancsoló, ítélő, személytelen szellemi erő,
23
Hit, ismeret, érzés, élmény, szertartás, meditáció, közösség, erkölcsi
elvek.

király, apa és mester, a másik végére pedig (5-ös értékkel)
azok, akiknek inkább közeli, a hívőben benne lévő, biztató,
vigasztaló, személyes Istenről van elgondolásuk, aki anya,
barát, szerető társ. Egy kivétellel – a reformátusok (2,7-es
értékkel) – valamennyi csoport24 tagjainak többsége (3,4
és 3,8 közötti értékekkel) inkább közelinek, mint távolinak érzi Istent. Mindemellett jellemzőek az árnyalatbeli
eltérések. Míg a pünkösdiek és a Jehova-tanúk valamivel
közelebbinek érzik magukhoz Istent, személyesebbnek a
vele való kapcsolatot, mint a többiek, jóval kevésbé érzik
anyának, mint a többiek (akik közül a „hagyományos”,
ISKCON-tag krisnások legnagyobb mértékben).
A „szent dolgok” fontossága
A szent dolgok (és az ezekhez kapcsolódó vallási szokások) megítélésében az előbbieknél jelentősebb eltérések
mutatkoztak.
1. táblázat
Szent
írások
Katolikusok
Reformátusok
Evangélikusok
Baptisták
Adventisták
Pünkösdiek
Jehova-tanúk
ISKCON-tag
krisnások
MBM-tag
krisnások
Buddhisták

Szent
képek

Szent
épületek

Szent
zene

Szent cselekmény

4,0
4,4
4,3
4,7
4,7
4,9
5,0

2,7
1,7
1,5
1,3
1,3
1,0
1,0

3,4
3,1
2,7
2,6
2,0
1,4
1,2

3,6
3,6
3,5
3,9
3,9
4,0
3,4

3,5
3,3
3,1
3,0
3,2
2,7
2,3

4,8

4,4

4,0

4,5

4,0

4,4

4,2

3,7

4,5

4,2

4,0

3,3

3,4

3,0

3,3

24
A buddhisták esetében – mivel számukra Isten nem létezik – a
kérdést Buddhára vonatkoztattuk. Egyharmaduk Buddhára sem tudta
felkínált kategóriáinkat értelmezni, a többiek körében 3,8-as átlagértéket regisztráltam.
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1. táblázat folytatása
Szent
öltözék
Katolikusok
Reformátusok
Evangélikusok
Baptisták
Adventisták
Pünkösdiek
Jehova-tanúk
ISKCON-tag
krisnások
MBM-tag
krisnások
Buddhisták

Zarándolat

Ünnep

Átlag

2,4
2,0
1,6
1,8
2,1
1,3
1,2

2,7
1,7
1,6
1,0
1,2
1,1
1,1

4,3
4,2
3,9
3,6
3,0
3,0
1,8

3,3
3,0
2,8
2,7
2,7
2,4
2,1

3,4

3,6

4,0

4,1

3,0

3,5

4,4

4,0

1,6

2,5

2,4

2,9

A leginkább szembetűnő eltérés a krisnások és a többiek
között észlelhető: a Krisna-hívők számára – a szent írások
kivételével – minden szent dolog szentebb, mint a többieknek, ami arra utal, hogy az ő világuk kevésbé világias,
kevésbé vált szét szent és profán szférára. (És ez még
azokra a krisnásokra is igaz – a minta felét ők tették ki –,
akik nem a Krisna-völgyben, a „szent faluban”, hanem a
„világi világban” élnek.) Ebben a tekintetben – bár eléggé
jelentős távolságra tőlük – a katolikusok állnak hozzájuk
legközelebb; legtávolabb állónak a szent dolgokban is legpuritánabbnak bizonyuló Jehova-tanúk bizonyultak. A
mindegyik csoportban legfontosabbnak tekintett szent
írások valamivel kevésbé fontosak a hazánkban hagyományosnak tekintett három keresztény egyház tagjai körében.
A szent látványosságok és cselekmények pedig – Greeley
tézisét igazolva – a krisnások mögött a katolikusok körében
mutatkoztak kiemelkedő fontosságúnak.
Minél emocionálisabb volt a vallásosság, annál erőteljesebben jelentek meg a szent dolgok között a látványosságok és a cselekmények (a Pearson-féle „r” értéke
+0.35 volt).

Az ember és a világ megítélése
Igen jelentős eltéréseket tapasztaltam abban a tekintetben,
hogy mennyre optimistán vagy pesszimistán ítélik meg a
hívők a világot, mennyiben tekintik azt Isten világának.25
• MBM-tag krisnások
4,2
• Katolikusok
4,1
• Buddhisták
3,7
• Evangélikusok
3,6
• ISKCON-tag krisnások 3,5
• Reformátusok
3,3
• Baptisták
3,0
• Adventisták
3,0
• Jehova-tanúk
2,7
• Pünkösdiek
2,6
Nyilvánvaló, hogy mind a vallásosság, mind az életstílus
jellemző jegye a világ és az ember jó vagy rossz természetéről alkotott kép. Ebben a tekintetben eléggé jelentős a
különbség mind a katolikusok és a protestánsok, mind a
tradicionális és a fundamentalista keresztények, mind pedig a hagyományőrző és a modernizáltabb irányt képviselő
krisnások között. A pünkösdi irányultságú keresztények és
a Jehova-tanúk többsége kifejezetten pesszimista a világot
és az embert illetően. Míg abban a tekintetben, hogy a
világban sok jó van, ami Isten26 jóságának jele, teljes egyetértés volt, azzal az állítással, hogy „A világ alapjában véve
gonosz és bűnös”, a baptistáknak (4,0), az adventistáknak
(3,8), a pünkösdieknek (4,2), Jehova tanúinak (4,0), de
még a reformátusoknak (3,6) a többsége is egyetértett,
a katolikusoknak (2,1), a szekularizáltabb (MBM-tag)
25
Hét ilyen kijelentéspárt kellett öt osztályzattal minősíteni: „A világ
alapjában véve gonosz és bűnös. – A világban sok jó van, ami Isten jóságának a jele.” „Az emberi természet alapjában véve gonosz. – Az emberi
természet alapjában véve jó.” „Isten majdnem teljesen kivonult a bűnös
világból. – Isten mindenütt megmutatkozik a világban.” „A világ káosz
és küzdelem helye. – A világot harmónia és együttműködés jellemzi.”
26
A buddhisták kezébe adott kérdőíven ez esetben is Buddha szerepelt
Isten helyett.
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krisnásoknak (1,6) és a buddhistáknak (1,4) döntő többsége viszont nem. Abban a kérdésben, hogy a jó embernek
komoly mértékben részt kell-e vennie a világ dolgainak a
megoldásában vagy sem, csak a Jehova-tanúk álláspontja
volt egyértelműen negatív. Ez esetben a másik pólust a
hazákban tradicionális keresztény egyházakhoz tartozók
(katolikusok, reformátusok és evangélikusok), valamint az
MBM-tag krisnások és a buddhisták képviselték. Abban a
tekintetben, hogy az emberi természet alapjában véve jó-e
vagy rossz, a baptisták, az adventisták és a pünkösdiek a
leginkább pesszimisták, és a buddhisták mellett a katolikusok a leginkább optimisták. Ebben még a katolikusok,
valamint a reformátusok és evangélikusok között is jelentős
eltéréseket lehet regisztrálni. Hasonló kép mutatkozik
annak a megítélésében is, hogy a legtöbb emberi tevékenység hiábavaló és ostoba, azzal az elétéréssel, hogy ezzel a
Jehova-tanúk értenek egyet a legnagyobb arányban. További
kutatások tárgya kell hogy legyen, hogy a katolikusok és a
modern irányultságú krisnások egyértelmű optimizmusa
felhőtlen vagy felelőtlen derűlátás-e, továbbá az is, hogy a
pünkösdiek és a Jehova-tanúk borúlátása mennyiben jelenti
az értékek tagadását, és mennyiben tekinthető mélyen átélt,
megszenvedett és felelősségteli világlátásnak.
Említésre méltó pozitív kapcsolatot találtam a világ
optimista látásmódja és a vallásosság emocionalitása között
(+0,27), jóval erősebbet a világ optimista szemlélete és
a szent látványosságok és cselekmények fontosságának
hangsúlyozása között (+0,43). (A bensőséges istenképpel
gyenge pozitív, a távolságtartó istenképpel gyenge negatív
kapcsolatot tapasztaltam.)

ÉRTÉKREND
„Amennyiben a vallásos ember átadja magát Istennek, akit
»mindenek fölött szeret«, minden, ami egyáltalán értékesnek vagy értéktelennek tekinthető, az értékek hierarchikus

szerkezetet követő egységévé szerveződik számára. Sajátosan vallási természetűek-e az értékmegragadás aktusai,
és vallási természetű-e az, hogy az ember hozza létre az
»értékek rendjét«? Nincsenek-e kifejezetten szekuláris, sőt
hangsúlyozottan vallásellenes módjai is az értékekhez való
viszonyulásnak és értékek hierarhizálásának?” – kérdezi
Schaeffler.27 Ha nem is ebben az előtanulmányban, de a
kutatás végére, remélem, ezekre a kérdésekre is megpróbálkozhatom válaszokat adni. Az értékrend vizsgálatához
Shalom Schwartznak a különböző kultúrák értékrendjében
a közös elemeket kereső kutatásához használt tesztjét
alkalmaztam.28
2. táblázat29
Értékcsoportok
Katolikusok
Reformátusok
Evangélikusok
Baptisták
Adventisták
Pünkösdiek
Jehova-tanúk
ISKCON-tag
krisnások
MBM-tag
krisnások
Buddhisták
Nem vallásosak

27
28
29

Univerzalitás

Önállóság

Életélvzet

Teljesítmény

4,0
3,8
3,7
3,8
3,5
3,6
3,7

3,6
3,4
3,5
3,6
3,6
3,2
3,2

3,5
3,3
3,2
3,3
3,6
3,1
3,0

3,6
3,5
3,3
3,6
3,7
3,3
3,7

3,8

3,0

2,5

3,2

3,7

3,9

3,6

3,5

3,7
3,7

3,5
3,8

3,2
3,7

3,1
3,5

SCHAEFFLER 2003, 151. o.
SCHWARTZ 1992.
• Univerzalitás: olyan értékek, mint a béke, a bölcsesség, a belső
harmónia, a szépség, a természetszeretet.
• Önállóság: olyan értékek, mint az önállóság, a bátorság, a szabadság, az alkotó szellemű saját cél választása.
• Életélvezet: olyan értékek, mint a siker, az anyagi jólét, az érdekes
élet, a kellemes élet, az egészség.
• Teljesítmény: olyan értékek, mint az elvégzett munka öröme, a
hatékonyság, a törekvés, a tehetség, értelem.
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2. táblázat folytatása30
Értékcsoportok
Katolikusok
Reformátusok
Evangélikusok
Baptisták
Adventisták
Pünkösdiek
Jehova-tanúk
ISKCON-tag
krisnások
MBM-tag
krisnások
Buddhisták
Nem vallásosak

Biztonság

Tradíció

Jóakarat

3,9
3,8
3,6
3,7
3,8
3,6
3,2

3,6
4,0
3,5
4,0
3,9
3,7
3,8

4,1
4,0
3,9
4,1
4,2
3,9
4,0

3,2

4,2

3,9

3,6

3,6

3,6

3,3
3,9

3,3
3,3

3,5
3,5

Először is megállapítható, hogy a kulturális tőke és az életkor szempontjából nagyjából azonos szinten álló csoportok
értékrendje csak viszonylag kisebb eltéréseket mutat. Legnagyobb egyetértés az „életélvezet” értékeinek legkisebb
mértékű elfogadásában mutatkozik. A többiektől leginkább
a hagyományos Krisna-hívők térnek el aszketizmusukkal és
tradicionalizmusukkal, hozzájuk legközelebb a pünkösdi keresztények és a Jehova-tanúk állnak. Az „univerzalitás” értékeinek legnagyobb arányú igenlésével a katolikusok mutatkoznak
leginkább egyetemesnek, a nem vallásos fiatalokon kívül pedig
a buddhisták kötődnek legkevésbé tradíciókhoz. Mindemellett a nem vallásos csoport értékrendjéhez a modernizáltabb
krisnásoké hasonlít legjobban. A két nemzedék között a katolikusok, a reformátusok és a baptista fiatalok között csak
egészen kicsi eltérések voltak,31 csak a Jehova-tanúk esetében
•Biztonság: olyan értékek, mint az anyagi jólét, a boldogság, az egészség, a hovatartozás érzése, a társadalmi rend, az engedelmesség.
• Tradíció: olyan értékek, mint a hagyománytisztelet, a szülők tisztelete, az udvariasság, a nemzet biztonsága, a család biztonsága.
• Jóakarat: olyan értékek, mint a szeretet, az előítéletektől való
mentesség, a megbocsátás, a segítőkészség, az alázat.
31
A katolikus és a baptista fiatalok az „élvezet” és az „önállóság” értékeit valamivel jobban elfogadják, mint az idősek.
30

tapasztalható jelentősebb eltérés, leginkább a „teljesítmény” és az
„önállóság” értékeinek megítélésében, a fiatal nemzedék javára.

FELELŐSSÉGEK ÉS KÖTELESSÉGEK
Abban a tekintetben, hogy mekkora körre terjed ki az
ember felelőssége, a következő kép alakult ki.
3. táblázat
Felelősek vagyunk

4,3
4,3
4,1
4,8
4,5
4,3
3,6

Egyformán
a közel- és
távolállókért
2,9
2,9
2,7
2,2
2,9
2,8
2,2

2,6
2,9
2,6
2,3
3,0
2,3
2,1

2,9

3,8

2,4

3,3

2,4

2,5

3,3
4,3

3,7
2,4

2,9
2,2

Elsősorban
családunkért
Katolikusok
Reformátusok
Evangélikusok
Baptisták
Adventisták
Pünkösdiek
Jehova-tanúk
ISKCON-tag
krisnások
MBM-tag
krisnások
Buddhisták
Nem vallásosak

Leginkább a
rászorulókért

3. táblázat folytatása
Kötelességünk fellépni

Katolikusok
Reformátusok
Evangélikusok
Baptisták
Adventisták
Pünkösdiek

Minden
fegyveres
erőszak
ellen32
3,4
3,2
3,6
2,8
3,5
2,8

Minden
faji megkülönböztetés ellen
4,3
4,4
4,8
4,1
4,7
4,4

Minden
vallási megkülönböztetés ellen33
3,3
3,1
3,5
2,4
3,5
3,0

Minden
nemi megkülönböztetés ellen34
3,0
2,4
3,1
3,0
2,7
2,4
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Jehova-tanúk
ISKCON-tag
krisnások
MBM-tag
krisnások
Buddhisták
Nem vallásosak

1,6

2,8

2,0

1,4

2,9

3,9

3,7

2,3

2,2

2,9

2,8

2,5

3,5
3,0

4,2
4,1

3,2
3,4

2,0
2,0

Egyértelműen a Jehova-tanúk mutatkoznak leginkább
passzívnak és elzárkózónak, családcentrikusnak. Ebben a
tekintetben a szekularizált, ám ugyanakkor jóval erősebben individualizált MBM-tag krisnások állnak hozzájuk
legközelebb. A kötelességek tekintetében a hagyományos
(ISKCON-tag) krisnások és a buddhisták a legnyitottabbak a világ felé. A legtöbb vallásos csoport készségesebb
a rászorulók megsegítésében, de még a nemi megkülönböztetés elleni fellépésben is, mint a nem vallásos kontrollcsoport tagjai.
Valamennyi csoportban azok vannak többségben, akik
nem tartják szükségesnek a kapitalizmus vagy a liberalizmus minden megnyilvánulása elleni fellépést. Legkevésbé
gondolják ezt a Jehova-tanúk (1,4 és 1,4), a nem vallásos
fiatalok (2,0 és 2,0) és a buddhisták (2,2 és 2,0). Némiképpen magyarázatra szorul a világot leginkább bűnösnek tartó
Jehova-tanúk véleménye. Talán azzal kell számolnunk,
hogy ez az egyház mint szervezet kifejezetten nemzetközi jellegű, és a hazai hívek a vezető kapitalista országok
híveitől komoly anyagi és erkölcsi támogatást élveznek.
A kötelességvállalás tekintetében a katolikusok, az evangélikusok és az adventisták mutatkoznak leginkább tettre
késznek. (A reformátusok a homoszexuálisok, a baptisták
a szekták iránti toleranciában mutatkoznak mérsékeltebbnek.) A felelősségek és a kötelességek tekintetében a két
nemzedék között nem tapasztalható számottevő eltérés.
32
33
34

Beleértve a terrorizmust is.
Beleértve a szektákat is.
Beleértve a homoszexuálisokat is.

A SZEXUALITÁS ÉS A SZERELEM MEGÍTÉLÉSE
E tekintetben – legalábbis a nyilatkozatok szintjén – a
Krisna-hívők térnek el legjobban a többiektől, akik a házasságon belül is – a kizárólagosan gyermeknemzésre
irányuló aktusokon kívül – lényegét tekintve cölibátusban élnek. A szexualitással és a szerelemmel kapcsolatos
kijelentésekkel való egyetértés foka alapján a következő
sorrend alakult ki:
• Katolikusok
3,5
• Buddhisták
3,5
• Evangélikusok
3,4
• Nem vallásos fiatalok 3,4
• Reformátusok
3,2
• Baptisták
3,1
• MBM-tag krisnások
3,1
• Pünkösdiek
3,0
• Adventisták
2,8
• Jehova-tanúk
2,3
• ISKCON-tag krisnások 2,1
Ebben – és látni fogjuk, nem csak ebben – legnyitottabbnak (vagy legvilágiasabbnak?) a buddhisták és a nem
vallásosak mellett a katolikusok és az evangélikusok bizonyultak. Az a tény mindenesetre figyelemre méltó, hogy
az ebben a tekintetben eléggé szigorúan szabályozottnak
és önszabályozottnak vélt keresztények közül a huszonéves és magasan iskolázott, ám ugyanakkor kifejezetten
buzgón és egyháziasan vallásos réteg ebben a tekintetben
nem különbözik nem vallásos társaitól. Mindezt néhány
vallási csoport néhány kijelentésre adott véleményével is
érzékeltetem.

149

150

4. táblázat
A szexualitás és a
KatolikuReformátu- Evangélikuszerelem iránti attitűdöt
sok (n=68) sok (n=69) sok (n=41)
jellemző kijelentések
Mennyire jó vagy rossz,
ha egy vallásos/hívő
ember…
…csinos nőkben/férfiakban gyönyörködik?

3,6

3,3

3,4

3,1

2,5

2,7

…erotikus tárgyú képeket,
filmeket, színdarabokat
néz, ilyen tárgyú könyveket 2,9
olvas, még akkor is, ha művészek műveiről van szó?

2,6

2,7

…nudista strandra jár?

2,4

1,8

1,9

4,1

4,1

4,2

2,9

2,9

3,2

3,7

3,7

3,8

2,7

2,3

2,6

…azt vallja, hogy az élvezet nélküli szexuális kapcsolat bűnös, az örömöt
okozó viszont kifejezetten
Istennek tetsző?

3,3

3,2

2,9

…azt vallja, hogy a szerelem, a kreativitás és a
játékosság szorosan összefüggenek egymással?35

3,9

3,6

3,8

…művészi aktfotókban
gyönyörködik?

Mennyire jó vagy rossz,
ha egy vallásos/hívő
házaspár…
…minél gyakrabban (de
legalább hetente egyszerkétszer) szeretkezik?
…gyerekeik előtt
kimutatja egymás iránti
vágyódásukat?
…az intim szerelmi
együttléteikbe játékos
elemeket visz be?
…vallási, egyházi
ünnepet szeretkezéssel
ünnepel?

35

Arthur Koestler állítása.
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Baptisták
(n=41)

Jehova-tanúk
(n=24)

Buddhisták
(n=41)

Nem vallásosak (n=64)

2,6

2,0

3,6

3,7

1,8

1,3

3,2

3,2

1,7

1,2

3,2

3,4

1,4

1,3

3,0

2,7

4,0

3,2

4,1

4,1

2,5

2,6

3,0

2,8

3,8

2,9

4,0

4,1

2,7

1,8

3,3

–

3,5

2,3

3,1

3,2

3,8

2,9

3,9

3,8
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Megállapítható, hogy a nem vallásos fiatalok (és az ebben
a tekintetben az őhozzájuk legközelebb álló buddhisták)
attitűdjéhez a katolikusoké áll legközelebb. Míg a baptistáknak a szexualitással és a szerelemmel kapcsolatos beállítottsága általában jóval visszafogottabb és tradicionálisabb,
mint a katolikusoké, a reformátusoké és az evangélikusoké,
a házasság keretei között megélt szexualitás vonatkozásban
már nincs köztük jelentős eltérés. Négy kérdésben elég
erőteljes konszenzus tapasztalható a legkülönfélébb vallások
fiatal és iskolázott képviselői között: 1. a vallásos embernek is javára válik, ha saját teste építésével, szépítésével
foglalkozik (3,1 és 3,8 közötti értékek); 2. a házastársak
gyönyörködjenek egymás testében (3,5 és 4,2 közötti értékek);36 3. a házasságon belüli szexuális kapcsolat elsődleges
célja nem a gyermeknemzés, hanem az örömszerzés és a
szeretet kifejezése (a krisnásoktól eltekintve 3,8 és 4,4 közötti értékek); 4. kívánatosnak tartják a házastársak között
a minél gyakoribb szeretkezést (a krisnásoktól eltekintve
3,2 és 4,3 közötti értékek).37 A szexualitás fontossága
megítélésének tekintetében a katolikusok, a reformátusok
és a baptisták két nemzedéke között jelentősek az eltérek,
különösen a baptisták körében. A Jehova-tanúk esetében
a fiatalok is a szülők álláspontját képviselik (legalábbis a
magasabb végzettségűek körében).

A NŐK VALLÁSI-EGYHÁZI SZEREPÉNEK
MEGÍTÉLÉSE
Hét, a nők egyházban betöltött szerepével kapcsolatos
megállapítás38 minősítésének összegzésére került sor egy
ötfokú skálán. Ebben a tekintetben eléggé jelentős eltéréseket lehetett tapasztalni.
36
Az ISKCON-tag krisnások ezt inkább elutasítják (2,6), a MBM-tag
krisnások viszont inkább egyetértenek vele (3,5).
37
Ebben a tekintetben azonban a Jehova-tanúk is jóval visszafogottabbak.
38
A nők szerepe „[j]óval nagyobb legyen, mint jelenleg. Legalább akkora

• Buddhisták
4,3
• MBM-tag krisnások
3,7
• Evangélikusok
3,7
• Adventisták
3,6
• Katolikusok
3,3
• Reformátusok
3,1
• Pünkösdiek
3,1
• ISKCON-tag krisnások 2,7
• Baptisták
2,5
• Jehova-tanúk
2,2
Némiképpen meglepő, hogy a katolikusok olyan vallásokat
és felekezeteket előznek meg, ahol a nők is lehetnek papok,
sőt éppen a baptisták értenek egyet legnagyobb arányban
azzal a kijelentéssel, hogy a nők feladata sokkal inkább a
szolgálat, mint a vezetés. (Ezzel a buddhistákon kívül éppen
a katolikusok értenek egyet legkevésbé!) Némiképpen az is
meglepő, hogy ebben a tekintetben a fiatalabb nemzedék
nem mutatkozik progresszívebbnek, mint az idősebb.

TEVÉKENYSÉGSZERKEZET
Figyelembe véve a kérdőívben a vallási tevékenységeken
kívül felsorolt huszonegyféle fő- és huszonnégyféle melléktevékenység 39 sokféleségét és előfordulásuk gyakolegyen, mint a férfiaké. A nő feladata az anyaság, de a hívő közösségben
is kaphatnak kisebb feladatot. Sokkal inkább szolgáló, mint vezető feladatokat kapjanak. Olyan feladatok valók a nőknek, mint a szegények
gondozása vagy a templom díszítése. Mindazt csinálhatják, amit a férfiak,
beleértve a papságot is. A nők a vallási/hívő közösség éltető ereje.”
39
Olvasás (hatféle olvasmány), televíziózás, videózás, internetezés,
mozi, színház (hétféle színpadi műfaj az operától a cirkuszig), rádiózás,
zenehallgatás (a magnózástól a zenei klubig négyféle tevékenység),
múzeumlátogatás, műemlék-látogatás, képtárlátogatás, szórakozóhelylátogatás (négyféle tevékenység), kirándulás, utazás, barkácsolás, hobby,
művészeti tevékenység (kilencféle a zenéléstől az irodalmi művek alkotásáig), sportolás, közéleti tevékenység, jótékonykodás, tudományos
tevékenység, társasjáték, keresztrejtvényfejtés, vallási tevékenység.
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riságának öt fokozatát, a tevékenységek sokféleségét és
intenzitását egyszerre tükröző mutatók alapján az alábbi
sorrend alakult ki.
• Katolikusok
3,3
• Reformátusok
3,3
• Evangélikusok
3,2
• Nem vallásos fiatalok 3,1
• Buddhisták
3,0
• Baptisták
2,9
• Adventisták
2,9
• Pünkösdiek
2,9
• Jehova-tanúk
2,8
• MBM-tag krisnások
2,6
• ISKCON-tag krisnások 2,5
Bár a különbségek nem számottevőek, tendenciájuk
eléggé egyértelmű. A legtöbb vallási tevékenységet végző
krisnásoknak jut legkevesebb idő világi tevékenységekre.
Természetesen jó néhány nem kifejezetten vallási tevékenység tartalma is lehet vallásos, így például az olvasásé,
a zenehallgatásé és a zenélésé, de sokan videón is néznek
vallási programokat. Igen jellemző, hogy ebben a korosztályban és ezen az iskolázottsági szinten alig van eltérés
mindössze négytizednyi) az internethasználatban. (Mely
az ötven éven felüliek körében még alig jellemző.) Igazolva
a Greeley-féle tézist: a színház-, a képtár-, a múzeum- és
a műemlék-látogatásban is a katolikusok állnak az élen,
de még az olyan látványosságok kedvelésében is, mint a
felvonulás, a díszszemle, a vízparádé, a tűzijáték vagy a
sportünnepély. Ezek elutasításában a baptisták, pünkösdiek, az adventisták, a Jehova-tanúk és a krisnások állnak
az élen. A televíziózásban és a videózásban – ez esetben
sem a tartalmat, hanem a gyakoriságot vizsgálva – a nem
vallásos fiatalok állnak az élen (3,8), őket az evangélikusok
(3,7), a katolikusok (3,5) és a reformátusok (3,5), a pünkösdiek (3,5), a buddhisták (3,3), az adventisták (3,1), a
baptisták (3,0) és a Jehova-tanúk (3,0) követik, és a sort
a két krisnás csoport zárja (2,2). Ebben a tekintetben a

két nemzedék között nem tapasztalható eltérés. A sportolás a három leginkább szekularizált csoport (MBM-tag
krisnások, buddhisták és a nem vallásos fiatalok 3,1 és 3,2
értékekkel) és a katolikusok (3,3) körében a leggyakoribb
tevékenység. Valamennyi csoportban eléggé magas gyakoriságú a művészeti tevékenység (2,8 és 3,4 között), ez
azonban egyes csoportokban inkább szakrális (krisnások40),
jelentős részen szakrális (adventisták, Jehova-tanúk, baptisták) vagy elsősorban világi tevékenység.

A HUMOR MEGÍTÉLÉSE
Nyíri Tamás a humort a túlparti fények, a túlvilági boldogság egyik előlegének,41 Peter Berger pedig „kicsi transzcendenciának” tartja.42 A „Milyen szerepet játszik életében
a humor?” kérdésre általunk felkínált válaszok43 1–5-ös
skálán való értékelése alapján az alábbi kép alakult ki a
humorral kapcsolatos attitűdről.
• Reformátusok
3,5
• Katolikusok
3,5
• Nem vallásos fiatalok 3,5
• Evangélikusok
3,3
• Buddhisták
3,3
• Baptisták
3,1
• Adventisták
3,0
• MBM-tag krisnások
2,9
• Pünkösdiek
2,9
• Jehova-tanúk
2,9
• ISKCON-tag krisnások 2,7
Ismét a három hagyományos keresztény felekezet és a
buddhisták azok, akik a nem vallásos fiatalokkal együtt a
Beleértve a szakrális táncot is.
NYÍRI 1972, 262–264. o.
42
BERGER 1997, 214. o.
43
Olyan formái, mint a viccek, paródiák, karikatúrák, kabaré, ugratás,
ironizálás, hülyéskedés, bohóckodás, viccmesélés.
40

41
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skála egyik és a Jehova-tanúk, a pünkösdiek és a „hagyományőrző” krisnások, akik a másik végén foglalnak helyet.
Nincs jelentős eltérés a viccek, az anekdoták megítélésben,
és – az ISKCON-tag krisnásokat kivéve – a paródiák,
továbbá a színpadi és a filmvígjátékok megítélésében.
Jelentős eltérések regisztrálhatók a kabaré, a szatíra, az
irónia, a viccmesélés, az ugratás, a bohóckodás és a tréfálkozás minősítésében. Ezeket a nem vallásos fiatalokon és a modernizáltabb keleti vallások (buddhisták,
MBM-tag krisnások) képviselőin kívül a tradicionális
keresztény vallások hívei (a katolikusok, a reformátusok
és az evangélikusok) művelik legnagyobb mértékben. A
humor fontosságát illetően jelentős (0,3-0,7 tizednyi)
eltérés tapasztalható a két nemzedékben.
Némiképpen változik a kép a „Lehet-e vicc, humoreszk,
vígjáték, szatíra témája a vallás, a vallásos megnyilvánulások,
az egyház, a vallási közösség és a papok, lelkészek, szerzetesek
és más egyházi, vallási személyek?” kérdésre adott válaszok
alapján (egy ötfokú zártság–nyitottság skálát használva).
• Buddhisták
3,3
• Nem vallásos fiatalok 3,2
• Evangélikusok
3,0
• MBM-tag krisnások
3,0
• Katolikusok
2,8
• Baptisták
2,8
• ISKCON-tag krisnások 2,6
• Reformátusok
2,6
• Adventisták
2,6
• Pünkösdiek
2,4
• Jehova-tanúk
2,1
Ez alkalommal a katolikusok valamivel elmaradnak az
evangélikusok mögött, ami talán azzal is magyarázható,
hogy a lelki tükrökben még fel-felbukkan az eléggé nagy
bűnnek számító „szent dolgokkal tréfát űztem”. A buddhisták ezúttal is megerősítik, hogy vallásosságuk ebben a
körben a világiasabbak közé sorolható, a pünkösdiek és a
Jehova-tanúk ismét a legpuritánabbaknak mutatkoznak.

Ebben a tekintetben is jelentős (0,4-0,9 tizednyi) eltéréseket lehet regisztrálni a két nemzedék között.

A KULTÚRÁVAL SZEMBENI ZÁRTSÁG
ÉS NYITOTTSÁG
A kérdezettekkel a tömegkultúra és a magas kultúra körébe
tartozó szórakoztató műfajokat, filmeket és regényeket
minősítettünk aszerint, hogy szerintük mennyire valók
ezek a vallásos embernek.44
5. táblázat

Katolikusok
Reformátusok
Evangélikusok
Baptisták
Adventisták
Pünkösdiek
Jehova-tanúk
ISKCON-tag
krisnások
MBM-tag
krisnások
Buddhisták

ValóShowAkcióságshow műsorok filmek

Kabaré

Kámaszútra

2,6
2,8
2,5
2,8
1,9
2,7
1,3

3,0
3,3
3,1
2,8
2,6
3,0
2,5

3,0
3,0
3,4
3,2
2,7
3,1
1,9

3,2
3,0
3,6
3,1
3,4
3,5
4,0

3,0
3,4
2,8
2,7
2,8
2,6
1,6

1,3

1,6

1,5

1,9

1,6

1,4

2,4

3,8

3,8

4,1

3,9

4,2

4,3

4,3

4,4

5. táblázat folytatása

Katolikusok
Reformátusok
Evangélikusok
Baptisták
44

Scorsese:
Jézus utolsó megkísértése

Nádas:
Fellini: Esterházy: EmlékRóma Egy nő
iratok
könyve

Rowling:
Harry
Pottersorozat

3,6
3,5
3,7
3,9

3,1
4,1
3,6
(3,0)

3,1
3,2
3,2
3,1

3,4
3,2
4,0
(3,6)

3,2
3,2
(3,4)
(2,1)

A zárójelbe tett értékek esetén az elemszám 5 és 10 között van.
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Adventisták
Pünkösdiek
Jehova-tanúk
ISKCON-tag
krisnások
MBM-tag
krisnások
Buddhisták

4,4
2,9
(2,1)

(3,9)
(3,7)
(2,0)

(3,5)
(3,0)
(2,0)

(3,5)
(2,7)
(3,0)

2,2
2,7
1,5

2,9

1,9

1,9

(2,1)

1,9

4,5

4,1

4,0

4,1

4,5

4,8

4,9

4,8

4,9

4,9

Ez esetben a nyitottság mindenféle értékű műfaj és
mű iránti nyitottságot jelent – beleértve természetesen
az esztétikai és morális értékeket nélkülöző műfajokat
és műveket is –, így a mindenféle kulturális és esztétikai
mássággal szemben megmutatkozó elzárkózás mellett meg
lehet különböztetni „parttalan” és válogató (kritikus) nyitottságot is. A bezárkózás vagy legalábbis a világi kultúrával
kapcsolatos erőteljesen kritikus attitűd jellemzi a Jehovatanúkat45 és az ISKCON-tag krisnásokat.46 Érdekes, hogy
az indiai kultúrát képviselő és népszerűsítő ISKCON-tag
krisnások (akik természetesen másfajta vallási irányzatot
képviselnek) is elutasítják a Káma-szútrát. Ugyanakkor a
teológiát illetően hasonló alapon álló, de szekularizáltabb
életmódú MBM-tag krisnások egyértelműen elfogadják.
Az ellenkező pólust a buddhisták képezik: a minősítendők között szinte semmi olyat nem találnak, ami ne
lenne való vallásos embernek, csupán a valóságshow-val
szemben éreztetnek bizonyos fenntartásokat. Válogató,
kritikus nyitottság jellemzi leginkább az adventistákat
(amit jól láthatunk az esztétikai és erkölcsi értéket nemigen képviselő szórakoztató műsorok szigorú minősítésében). Jellemző, hogy a Scorsese-filmet (sok katolikus
főpap kritikája ellenében is) elfogadó római katolikusok
még a reformátusokhoz és az evangélikusokhoz képest
is eléggé komoly fenntartásokkal illetik Fellini filmjét.
(Elég csak a főpapok filmbéli divatbemutatójára utalni.)
45
46

Kivétel a kabaré.
Kivétel Scorsese filmje.

ÖSSZEGZÉS
A független változónak tekintett vallásosságon belül az
istenkép bizonyult a legjobban hasonló dimenziónak, és
ez bizonyult a különböző függő változókkal szemben a
leginkább függetlennek. Nem túl erős, de azért említésre méltó negatív összefüggést találtam a vallásosság
emocionális-kognitív jellege és jó néhány függő változó
között. Mint ez a 6. táblázatban is látható: minél erőteljesebben jelenik meg a vallásosságban az érzelmi dimenzió
(az érzések, az élmények, a rítus és a közösség) – amint
ezt elsősorban az MBM-tag krisnások, a katolikusok, az
evangélikusok és a buddhisták körében tapasztalhattuk –,
annál kevésbé jelennek meg az értékrendben az „önállóság”
értékei (például a szabadság, a bátorság, az önérzet, az
alkotás), az „életélvezet” (például a kellemes és változatos
élet, az egészség, az anyagi javak), annál kevésbé tartják
fontosnak a szexualitást, a kultúrát, a nők vallási szerepét
és a szélesebb világgal szemben vállalt felelősséget és
kötelezettséget. Sokkal erősebb összefüggés érzékelhető
a pozitív világlátás és a különböző függő változók között.
A világot és az embert jónak látó, abban Isten jelenlétét
tapasztaló, érdemesnek tartó hívők – elsősorban az MBMtag krisnások és a katolikusok – elfogadóbbak és nyitottabb
attitűdöt mutatnak a szexualitással és a szerelemmel, a
látványosságokkal, a kultúrával, a nők vallási szerepével szemben, valamint mindenféle tekintetben nagyobb
felelősséget és elkötelezettséget éreznek. Mindez azon
vallásos emberek körében mutatkozott erőteljesebben,
akiknek az értékrendjében markánsabban jelentek meg az
„önállóság”, az „életélvezet” értékei, s jóval kevésbé azon
hívek esetében, akiknek értékrendjét a „tradíció” értékei
uralják. Az alábbi táblázat még másfajta összefüggéseket
is érzékeltet.47

47

A táblázatban a Pearson-féle „r” értékei szerepelnek.
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6. táblázat
A
A) A vallás érzelmi-kognitív
dimenziója
B) Szent látványosságok
C) A világ pesszimista-optimista megítélése
D) „Univerzalitás”-értékek
E) „Önállóság”-értékek
F) „Életélvezet”-értékek
G) „Tradíció”-értékek
H) A szexualitás és a szerelem fontossága
I ) Nem vallási szabadidős
tevékenységek intenzitása
J) Látványosságok kedvelése
K) A kulturával szembeni
zártság-nyitottság
L) A humorral kapcsolatos
negatív-pozitív attitűd
M) A nők vallási szerepének
negatív-pozitív megítélése
N) Felelősségek vállalása
O) Kötelességek vállalása
P) Negatív-pozitív viszony
a művészethez

@

B

C

D

-0,35 -0,27

-0,35 @

0,43

-0,27 0,43

@

0,24

F

0,21

0,24

@

-0,13 0,21
-0,13
-0,18

E

-0,13 -0,13

@
@
0,30 0,31

0,48 0,46

0,15

0,16

0,21
-0,19

0,33

0,21
0,29

-0,17

0,36 0,15

0,30

-0,14 0,22 0,24
-0,14 0,23 0,29 0,16

0,23

0,20

0,20

Azok a vallásukat rendszeresen gyakorló, magasan iskolázott fiatalok, akik nyitottak a kultúrával szemben,
és elkötelezettek másokkal és a másságokkal szemben,
fontosnak tartják a szexualitást és a szerelmet, a humort,
a művészetet és a nők mostaninál nagyobb szerepét a
vallási életben.
Az előző fejezetekben jól láthattuk, hogy a tíz vallási
csoport vallásossága kevésbé tér el egymástól, mint habitusa (vagyis életmódja, szokásai, ízlése, értékrendje és
attitűdjei). Ebben a tekintetben különböző csoportokat
képezhetünk.
Eléggé homogén csoportot alkotnak a baptisták, az
adventisták, a pünkösdiek és a Jehova-tanúk, akikre egyformán jellemző az erősebben kognitív vallásosság, a szó-

6. táblázat folytatása
G
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I

J
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0,31 0,15
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0,46 0,16
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@

K

M

N

O

P
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0,33
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0,15
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0,20
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0,21 0,29
0,26 0,20
-0,20

0,42 0,32

0,80

0,55

0,59
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0,23

0,56

0,32
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rakozás, a színház és az irodalom kevésbé fontos szerepe
életükben. Közülük a Jehova-tanúk és a pünkösdiek állnak
egymáshoz legközelebb, s leglazábban az adventisták kapcsolódnak a blokkhoz.
A modernizáltabb keleti vallások hívei (a buddhisták
és az MBM-tag krisnások) alkotják a másik csoportot,
akikre az istenkép női dimenziójának hangsúlyozása, a
meditáció és a szent látványosságok fontos szerepe, az
optimista világlátás, a kultúrával szembeni nyitottság, a
nők vallási szerepének pozitív megítélése, a művészetek
magasra értékelése jellemző.
Érdekes helyet foglalnak el a hagyományos (ISKCONtag krisnások), akik a Jehova-tanúkhoz állnak legközelebb
(elsősorban a vallási ismeret és az erkölcs dimenziói fontos-
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ságának pozitív minősítésében, valamint az „önállóság”-értékek, a szexualitás és a humor negatív megítélésében), de
a másik két keleti valláshoz is elég szoros szálak fűzik őket,
elsősorban persze a másik krisnás felekezethez (például
az istenkép női dimenziójának, a szent látványosságok és
a meditáció fontosságának hangsúlyozásával), de a katolikusokkal is mutatnak hasonlóságot (a szent látványosságok
és a rítusok pozitív megítélésében).
A harmadik blokkot a három, hazánkban tradicionálisnak számító keresztény vallás alkotja, erőteljes hasonlóságot mutatva például a szexualitás és a humor megítélésében. Közülük nem két protestáns felekezet hívei,
hanem a katolikusok és az evangélikusok hasonlítottak
jobban egymásra (a szexualitás és a humor megítélésén
kívül az optimista világlátásban és a kultúrával szembeni
nyitottságban is). A katolikusok és az evangélikusok egy
lazább blokkot alkotnak a két modernizált keleti vallás
híveivel, velük az optimista világlátásban és a szexualitás
megítélésében mutattak leginkább hasonlóságot.
A magasan iskolázott, Istenben nem hívő, nem vallásos
fiatalokhoz a vizsgált tíz vallási csoport közül a buddhisták, az evangélikusok és a katolikusok álltak legközelebb (elsősorban a humor és a szórakozás fontosságának
megítélésében, valamint a nemi megkülönböztetés elleni
fellépés vállalásában).
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Emlékezés és felelősség
Johann Baptist Metz és Walter Wink
politikai teológiájáról


CSEPREGI ANDRÁS

Konferenciánk címe az Úr Kainhoz szóló kérdéséből származik: „Hol van Ábel, a testvéred?” Kain a kérdésre így
felelt: „Nem tudom!” Nem emlékezett, hogy elháríthassa a
felelősséget; ha emlékezett volna, felelősségét is fel kellett
volna vállalnia. Emlékezés és felelősség ebben az egyszerű
összefüggésben kapcsolódik össze: aki nem emlékezik,
hárítja a felelősséget, aki emlékezik, felelősséget vállal.
Bonhoeffer híres mondatának a szerkezetét követve az
összefüggést ebben a formában is megfogalmazhatjuk:
„csak az emlékező felelős – csak a felelős emlékezik”.

EMLÉKEZET ÉS FELELŐSSÉG KÉT KONTEXTUSBAN:
A MAGYAR KULTÚRÁBAN ÉS A FORMÁLÓDÓ
EURÓPÁBAN
Ősi tapasztalat: a történelmet a győztesek írják, a vesztesek, az áldozatok emléke csak az ő elbeszélésükben
maradhat fenn. Illyés Gyula a zsarnokságról szóló egy
mondatában így fogalmaz: „ő mondja meg, ki voltál, /
porod is neki szolgál”. Néha előfordult, hogy az áldozatok
nem maradtak némák, s akár hangosan is kísértettek („Ha,
ha! mi zúg?… mi éji dal / London utcáin ez?” – kiáltotta
Arany János balladájában rémálmából felriadva Edward
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angol király), de a tapasztalat széles körű és intézményes
megkérdőjelezésére csak a huszadik századi totális diktatúrákat követő demokratikus fordulatok után kerülhetett sor.
Szuverén művészek és gondolkodók persze elővételezték
ezt a lehetőséget, egyben feladatot. Újra Illyés Gyulát
idézem, aki Kosztolányi Dezső Elsüllyedt Európa című
könyve kapcsán, évtizedekkel ezelőtt, így írt:
„A múltat is teremteni kell.
Egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják […]. Valamirevaló múlt megteremtéséhez néha nagyobb erő kell,
mint a jövendőéhez: mindent pontosan a helyére kell
tenni. A rosszul elrendezett, rosszul megírt múlt föltámad,
visszajár, állandóan zavarja az embert. A megíratlan idő
meg egyszerűen el sem megy; ködszerűen üli meg a tájat
és az elmét. Barbár, mint a teremtés előtti sötétség.”1
Mintha ezt a feladatot emelné a politikai akarat szintjére a formálódó Európa legmagasabb döntéshozó szerve.
Az Európai Parlament 2009. április 2-i állásfoglalása az
európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról többek között
az alábbi gondolatokat rögzíti:
„(A.) …mivel a történészek egyetértenek abban, hogy a
történelmi tényeket nem lehet teljes mértékben objektív
módon értelmezni, és objektív történelmi narratívák nem
léteznek; mivel azonban a hivatásos történészek tudományos eszközöket alkalmaznak a múlt tanulmányozására, és
a lehető legnagyobb mértékű pártatlanságra törekednek;
(K.) mivel Európa csak akkor lesz egységes, ha közös
véleményt tud kialakítani történelméről, ha közös örökségként tudja elismerni a nácizmust, a sztálinizmust és a
fasiszta és kommunista rendszereket, valamint őszinte és
érdemi vitát tud folytatni az e rendszerek által az elmúlt
évszázadban elkövetett bűnökről;
(N.) mivel az áldozatok szempontjából mindegy, hogy
melyik rezsim fosztotta meg őket szabadságuktól, kínozta
vagy gyilkolta meg őket bármilyen okból,
1
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(5.) [ezért az Európai Parlament] hangsúlyozza: ahhoz,
hogy Európa jobban tudatában legyen a totalitárius és demokráciaellenes rezsimek által elkövetett bűntetteknek,
támogatni kell Európa viharos múltjának dokumentálását,
az erről szóló tanúvallomásokat, mert emlékezet nélkül
nincs megbékélés…”2
Ebben a gondolati környezetben és erre a célra figyelve
vizsgáljuk meg két kortárs teológus, a német katolikus
Johann Baptist Metz és az amerikai metodista Walter
Wink politikai teológiájának az emlékezet és a felelősség
összefüggésére mutató néhány részletét. Mielőtt azonban
feléjük fordulunk, röviden tisztáznunk kell, hogy mit
értünk politikai teológia alatt.

NÉHÁNY MONDATBAN A POLITIKAI
TEOLÓGIÁRÓL
A politikai teológia már magyar nyelven is hozzáférhető,
egyre szerteágazóbb irodalmában iránytűként szolgálhat
Jan Assmann rendszerező kísérlete, amely a különböző
politikai teológiákat több csoportba sorolja formájuk és
céljuk, illetve tartalmuk szerint.3 Formája szerint a politikai
teológiát lehet művelni, vagy lehet leírni. Azok művelik,
akik valamilyen meghatározott álláspontot fejtenek ki,
így politikai teológiájuk normatív, illetve apellatív lesz.
Deskriptív politikai teológiáról pedig akkor beszélünk,
ha a teológust egy adott kérdés többféle megoldása, azok
történetének bemutatása foglalkoztatja. A politikai teológia
tartalmára nézve továbbá aszerint teszünk különbséget,
hogy az érvelés honnan hová halad: a politika teológiai
implikációit kutatja, vagy pedig a teológia politikai implikációit keresi.
2
Lásd: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&
reference=P6-TA-2009-0213&language=HU&ring=P6-RC-2009-0165.
3
A SSMANN 2008, 17–38. o.
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Jan Assmann, ahogyan mások is, a maga politikai teológiáját a Carl Schmitt által művelt politikai teológiára való
tekintettel, döntően azzal szemben határozza meg. Carl
Schmitt-tel néhány mondat erejéig ennek a tanulmánynak
a keretében azért is foglalkoznunk kell, mert munkássága a
rendszerváltozástól kezdve dominálja a politikai teológiáról
magyar nyelven folytatott diskurzust.4 A magyarországi
filozófusok számára Carl Schmitt a politikai teológia
par excellence művelője, másokról, különösen kortárs
teológusokról szinte tudomást sem vesznek, érintetlenül
hagyva ezzel a honi filozófiai és teológiai közélet közötti
sajnálatos szakadékot. Az 1888-tól 1985-ig élő német
katolikus jogtudós viszont, aki Hitler hatalomra jutása
után néhány évig a nácizmushoz is közel került, annyira
szűken értelmezi és annyira egyoldalú módon műveli a
politikai teológiát, hogy semmiképpen nem lehet az ügy
mintaadó képviselőjének tekinteni.
Schmitt politikai teológiája annak a központi gondolatnak a jegyében áll, hogy „[a] modern államelmélet minden
jellemző fogalma szekularizált teológiai fogalom”.5 Ez a
formálisan leíró megközelítés viszont szigorúan normatívvá lesz azon a ponton, amikor a mindenható egy Isten
teológiai fogalmára alapozva a szuverén földi uralkodó
szükségessége mellett érvel. Ráadásul, ahogyan Assmann
megmutatja, „…a politikai teológia schmitti fogalma csupán egy részterületet ölel fel: az erőszak politikai teológiáját. Ez a politika fogalmának Schmitt által adott
meghatározásából fakad. Az erőszak politikai teológiája
egyszerű képletbe foglalható: lényege a barát és ellenség
megkülönböztetésének a teologizálása. Akkor van szó az
erőszak politikai teológiájáról, ha ezt az önmagában tisztán
politikai megkülönböztetést valaki teológiailag értelmezi,
és így a politikai ellenséget I sten ellenségévé nyilvánítja”.6
4
5
6
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Schmitt központi gondolatával szemben Assmann abból
indul ki, hogy a teológia, ha nem is minden meghatározó,
de legalább némelyik központi fogalma „teologizált politikai fogalom”.7 Ezzel nem kevesebbet állít, mint hogy a
vallás és a politikum valódi kölcsönhatásban áll egymással.
Nem kizárólag vallási tartalmak ölthetnek testet egy
egycsatornás szekularizációs folyamat révén a politika
világában, hanem létezik egy másik csatorna is, amelyben
az eredendően politikai meggyőződések válhatnak a vallás
integráns részévé. „Amit az újkorban az égből lehoztak
a földre, azt régebbi korokban a földről helyezték át az
égbe.”8 Assmann ezt részletesen az ókori Egyiptomra és
Izraelre nézve mutatta meg, de ezt a hipotézist nyilvánvalóan a keresztény dogmafejlődés összefüggésében is
meg lehet vizsgálni.
Schmitt politikai teológiájával kapcsolatban azért is
szükséges megfogalmaznunk ezt a néhány gondolatot,
mert első választott teológusunk, Johann Baptist Metz
is részben Schmitt-tel szemben határozza meg a maga
politikai teológiáját, hangsúlyosan új politikai teológiának
nevezve azt. Ahogyan Görföl Tibor, Metz magyarországi
interpretátora rámutat, „[a]z új politikai teológia megkülönböztető jegyének (»új«) a forrása […] az elutasítás:
a politikai teológia »történelmi nehézkedésének« súlyait
alkotó ókori birodalmi ideológiáktól és a Carl Schmitt
nevével fémjelzett […] politikai katolicizmustól való elhatárolódás […]. Az új politikai teológia elutasító vagy
pontosabban: feltartóztató gesztusa azonban elsősorban a
felvilágosodás szabadságpátoszából kibomló totális emancipáció eszméjének és történelmi kísérleteinek szól, s
az a rémület élteti, hogy az emberiség eget ostromló
szenvedéstörténetének kiáltására mintha éppúgy süket
lenne az eredetileg a szenvedőkkel és a kitaszítottakkal
teljes szolidaritást vállaló jézusi élettörténetből kibonta7
8

Uo. 35. o.
Uo. 13. o.

169

170

kozó kereszténység, mint a »csak pátoszában egyetemes,
[de] eszméi konkrét megvalósítását tekintve a mai napig
partikuláris« felvilágosodás.”9

MEMORIA PASSIONIS, A VESZÉLYES EMLÉKEZET
METZ POLITIKAI TEOLÓGIÁJÁBAN
Johann Baptist Metz teológiája, mint annyi német kortársáé, közöttük Jürgen Moltmanné is, személyes tapasztalataiban gyökerezik, amelyeket nem tud, de nem is akar
elfelejteni. Döntő élményét több mint ötven évvel később
így beszéli el:
„A második világháború vége táján, tizenhat évesen
kiszakadtam az iskola közegéből, és hadiszolgálatra kényszerültem. Miután kutyafuttában kiképzést kaptam különböző würzburgi kaszárnyákban, a hadszíntéren találtam
magam, amely akkor már a Rajnán túli területekig előrenyomult. A szakasz csupa fiatal fiúból állt, száznál is jóval
többen voltunk. Egyik este a szakaszvezető egy jelentéssel
a zászlóalj-parancsnokságra küldött. Az éjszaka sűrűjében
lebombázott, lángban álló falvakon és tanyákon vágtam
keresztül, s amikor reggel visszatértem a szakaszomhoz,
nem találtam mást, csak holtakat, csupa holttestet, akiket lekaszált egy összetett vadászbombázó- és páncélos
támadás. Akikkel egy nappal korábban még gyermekként
együtt szorongtam és ifjúként együtt nevettem, azoknak
most csak kihunyt, holt arca meredt rám. Nem emlékszem másra, csak egy hangtalan kiáltásra. Még ma is így
látom magam, s ez az emlék azt a határpontot jelöli, ahol
semmivé foszlottak gyermekkorom álmai. Oly szilárd
bizalom éltette életerős bajor-katolikus társadalmi szemléletem végérvényesen megsérült. És mi történik, ha ezt a
tapasztalatot nem pszichológusok segítségével dolgozzuk
fel, hanem az egyház közegébe térünk vele, s ha ezeket a
9

Görföl Tibor: Utószó. In: METZ 2004, 201. o.

nyugtalanító és békétlen emlékeket sem az egyház, sem
a teológia vigasztalására nem adjuk föl, hanem ezekkel
együtt hiszünk, és ezekkel együtt beszélünk Istenről?
Életemnek ez a dimenziója a mai napig áthatja teológiai
gondolkodásomat. Meghatározó szerepet játszik benne
például a veszély kategóriája; kitüntetett jelentőséget
tulajdonít a hit történelme során kialakult apokaliptikus metaforáknak, és végtelenül bizalmatlan az idealista
szemléletű, kerekre csiszolt eszkatológiával szemben. Ami
pedig a legfontosabb: teológiai gondolkodásomat sajátos
teodicea-érzékenység hatja át, az a kérdés, miként beszélhetünk Istenről, ha tudatában vagyunk a világ, az »ő« világa
»szenvedéstörténetének«. Itt rejlenek a gyökerei annak,
ami később »politikai teológia« néven alakult ki: a conversio
ad passionem módján Istenről beszélő teológiának. Aki
Jézus szellemében beszél Istenről, kiteszi magát annak a
veszélynek, hogy a Másik szerencsétlensége megsérti már
rögzült személyes bizonyosságait.”10
Metz veszélyes emlékezetének a tárgya tehát a szenvedés, amelyben szorosan összekapcsolódik Isten szenvedése és a názáreti Jézus szenvedése Isten világának
szenvedéstörténetével, benne a konkrét másik ember
konkrét szerencsétlenségével. Az emlékezet fenntartása
arra ösztönöz, hogy vállaljuk a felelősséget a bajba jutott
testvérért, az emlékezet elhomályosulása viszont oda
vezethet, hogy észre sem vesszük nemcsak a bajba jutottat, de talán még a bajt sem. A szenvedés emlékezetének
fenntartása az Istenről folyó beszédben viszont számos
akadályba ütközhet. Ezek között néhány talán csak a
német katolikus teológus szűkebb intellektuális környezetére jellemző, mások viszont nyilvánvalóan általánosabb
érvénnyel is bírnak.
Ilyen akadály lehet, amit Metz a „teológia egzisztenciális
és transzcendentális bűvkörének” nevez.11 Míg a kifeje10
11
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zések olyan szemléletmódra és nyelvhasználatra utalnak,
amelyek – nem is annyira most, mint néhány évtizeddel
ezelőtt – szinte kötelezően követendők voltak különösen
német teológiai körökben, maga a probléma az akadémia
világán túl, a populáris teológiában is jelentkezik. Az
egzisztenciális megközelítés privatizált teológiaként is
érvényesülhet, amelyben az Isten és az Én kapcsolatában
való elmélyülés kizár minden mást, köztük a másik embert
és az ő szenvedését is, a transzcendentális megközelítés
népszerű változata pedig az a törekvés, amely az e világban
megfogalmazódó kérdésekre olyan hamar kezdi keresni a
túlvilági választ – amit hite szerint gyakran meg is talál –,
hogy elégséges mélységben talán még a kérdéseket sincs
alkalma megérteni.
Hasonló akadály lehet az a metafizikus – inkább a katolikus teológiára jellemző – nyelvhasználat, amely a hit
történelmiségéről csak steril módon tud beszélni.12 Ennek
protestáns változata talán az a beszédmód, amely a történeti eseményeket szinte azonnal az eleve adott üdvtörténeti
sémában igyekszik elrendezni, s ezzel gyakorlatilag a maguk
konkrét személyességében felfüggeszti, elrejti azokat.
Ezekkel az eljárásokkal szemben az a leghatékonyabb
gyógyszer, ha tisztán tartjuk a szenvedő testvérhez vezető emlékezet útjait. Metz a második világháború utáni
nyugat-európai teológia művelőjeként különös figyelmet
fordít két, az európai kultúra védelmét nélkülöző közösség felé. Az egyiknek a tagjai átmeneti befogadottság
után megismerték a kirekesztettség szörnyű élményét,
rájuk emlékszünk, ha gondozzuk Auschwitz emlékét; a
másiknak a tagjai pedig, akik az egykori gyarmatok helyén
kialakult harmadik világban élnek, mindig is kívül voltak
a falakon: nekik azzal tartozunk, hogy túlemelkedünk a
számunkra szinte természetes Európa-centrikus világszemléleten. Latin-amerikai útja során Metz felejthetetlen mélységű gondolatokat jegyzett fel az Andokban élő
12
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indiánok arcáról13 – mondatai jól érzékeltetik annak az
európai embernek a megrendülését, aki elhagyva szűkebb,
zárt pátriáját, talán először döbben rá arra, hogy milyen
ellentmondásos világban él.
Mindezt a rendszeres teológia nyelvén megfogalmazni
szinte a lehetetlennel határos feladat, Metz szavain is
érződik a kísérletezés terhe. Politikai teológiáját kezdettől
fogva sok kritika érte, s a kritikákra válaszolva futott neki
még 1969-ben az emlékezés teológiai értelmezésének. „A
keresztény hit [az emlékezés] tükrében tehát olyan állapotként mutatkozik, amelyben az ember az isteni ígéretekre és
az ezekből az ígéretekből táplálkozó reményre emlékezik,
s ez az emlékezés lényegileg meghatározza életét”14 – kezd
egy hosszú gondolatmenetet, amelyből most csak néhány
mondatot emelek ki. Találkozunk krisz tológiai alapozással: „Hitük a memoria passionis, mortis et resurrectionis
Jesu Christi alanyaivá formálja a keresz tényeket.”15 Az
emlékezetet tükröző dogma kritikai erővé válik: „A dogmatikus hit (vagy hitvallásokban kifejeződő hit) ennek
értelmében olyan tantételekhez kötődik, amelyeket az
emberiség elfojtott, feldolgozatlan, felforgató és veszélyes
emlékezetének kifejezéseiként kell értelmeznünk.”16 Ez a
hitértelmezés továbbá „már nem keltené holt tekintélyhit
benyomását, s nem vonná magára annak gyanúját, hogy
csak az éretlenek hitét, a »nép ópiumának« számító hitet
igyekszik legitimálni”.17 Az impozáns felépítmény egy
ponton mégis csalódást kelt, ott, ahol a teológus szükségét
érzi annak, hogy megkülönböztesse a hitbeli emlékezést
az emlékezés hétköznapi értelmétől, s a megkülönböztetés
konklúziójaként odáig jut el, hogy az emlékezés révén
„függetlenné válunk a közvetlenül adott tényektől; az
emlékezés olyan »közvetítés«, amely egy-egy pillanatra
13
14
15
16
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áttöri a közvetlenül adott tények mindenütt jelenlévő
hatalmát”.18 Míg engem is lelkesít az a lehetőség, hogy
„az emlékezés során a még előttünk álló jövőre emlékezünk”,19 azaz az eszkatologikus valóság betör földszintes
világunkba, tartok a közvetlenül adott tényektől való,
akár csak átmeneti függetlenedéstől, hiszen ez végül az
emlékezés felszámolásának első lépése lehet.
Metz két évvel ezelőtti magyarországi látogatása után
szelíd kritikát kapott Mezei Balázs filozófustól. A Metz
munkásságát ismertető tanulmányában Mezei azt a kérdést vetette fel, hogy szabad-e a memoria passionist csak
kibeszélt, kikiáltott emlékezetként gyakorolni. „Aki Auschwitzból hazajött, csak a karját mutatta, de nem beszélt;
aki a börtönből szabadult, forrón ölelt át, de nem beszélt.
A kiáltás helyett hallgatás uralkodott. […] Ez a hallgatás
nem azért mély, mert nem képes a szenvedést kifejező
élességgel kiáltani. Hanem azért is, mert a szenvedés sokszor megtanít annak észrevételére, amit egyébként nem
észlelünk: ami értelmet ad, táplálékot, vezetést és vigaszt.
[…] A szenvedés kibeszélhetetlen valóságában több rejlik,
mint egy elnyomott kiáltás. A szenvedés mélyén hála van.”20
Magam is úgy gondolom, hogy a ki nem mondható hála
a kibeszélt szenvedés korrektívuma lehet, esetenként
talán annak is kell lennie. A mi kultúránkban viszont, azt
hiszem, még mindig inkább a szenvedés elhallgatásának
a veszélye fenyeget, a kimondást félelem béníthatja vagy
felszínes, üres beszéd akadályozhatja meg. Félő, hogy a
korrektívum elnyomja azt, amihez viszonyulnia kellene: a
szenvedésről, s jelesen a másik szenvedéséről szóló kitartó
és tárgyilagos beszédet. Nem vagyok biztos benne, hogy
a Metz által mutatott úton olyan messze jutottunk már,
hogy figyelmünket döntően a korrektívumoknak kellene
szentelnünk.
18
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EMLÉKEZÉS ÉS FELELŐSSÉG WALTER WINK
TEOLÓGIÁJÁBAN
E tanulmány keretében Wink teológiájának csak néhány
olyan elemével foglalkozhatom, amelyek párhuzamba állíthatók Metz teológiájának az imént tárgyalt aspektusaival:
az emlékezéssel, a bocsánatkéréssel és a megbocsátással.
Bár Wink nem teszi teológiai reflexiója központjává az
emlékezést, nem dolgozza ki az emlékezés teológiáját,
az emlékezetnek nála is döntő, motiváló szerepe van.
Teológiai látásmódját az elnyomás és a félelem emlékei
alakították, sajátjai is, és mindazoké is, akikkel azonosulni
tudott. Biblikus teológusként ezek hatására fordult a bibliai történetekben és a Biblia nyelvében feltáruló hatalmi
viszonyok vizsgálata felé. Hatalom-trilógiájának két első
kötete, az 1984-ben megjelent Naming the Powers – The
Language of Power in the New Testament21 (A hatalmak
megnevezése – A hatalom nyelve az Újszövetségben) és az
1986-ban megjelent Unmasking the Powers – The Invisible
Forces That Determine Human Existence22 (A hatalmak
leleplezése – Az emberi létezést meghatározó láthatatlan
erők) szabályos bibliai teológia. Ezen az alapon áll a harmadik kötet, amely a bibliai teológiába mintegy bevonja a
kortárs tapasztalatokat, az 1992-ben megjelent Engaging
the Powers – Discernment and Resistance in a World of
Domination23 (Szembeszállás a hatalmakkal – megérteni
és ellenállni egy uralom alatt álló világban).
A trilógia harmadik kötetében fedi fel emlékeinek
és a velük kapcsolatos álmoknak a szerepét abban a folyamatban, amelynek révén kialakult az aktív erőszakmentes ellenállást igenlő gondolkodásmódja. Elmondja,
hogy az erőszakos hajlamok egyáltalán nem ismeretlenek
számára, teológushallgató korában pedig közel került
21
22
23

WINK 1984.
WINK 1986.
WINK 1992.
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a kései Reinhold Niebuhr „keresztény realizmusához”,
amely az Egyesült Államokban az ötvenes évek során a
hidegháborús külpolitika egyik ideológiai támaszául is
szolgált. Később viszont Martin Luther King polgárjogi
mozgalma és a vietnami háborút ellenző kultúra vált
szellemi otthonává. Érdeklődése természetének és változásainak a lelki gyökerét végül álmain keresztül értette
meg. Számos álmát feljegyezte, és – különösen a nyolcvanas
évek elején – gyakran találta magát álmában valamiféle
elnyomó szervezet kilátástalan helyzetű foglyaként, náci
koncentrációs táborban, sztálini börtönben vagy a maffia
hálójában.24 Az álmokkal való kitartó foglalkozás segített számára felidézni és újraértékelni egy régi emléket,
amelyben kilencéves önmagával találkozhatott újra. A
kilencéves kisfiút könyörtelenül szigorú szülők nevelték,
a kisfiú pedig, ahogyan Wink egykori önmagát jellemzi,
a büntetéstől való félelem hatására hazudóssá lett. Egy
délután hazaérkező apja megkérdezte tőle, hogy eltette-e a
kerékpárját, amire a fiú igennel válaszolt, és kiszaladt, hogy
a ház előtt felejtett kerékpárt valóban eltegye. A bicikli
viszont nem volt a helyén, apja tette el, hogy csapdába
ejtse és szembesítse hazudós fiát. A büntetés szörnyű
volt: az éjszakát a garázsba zárva kellett eltöltenie. „Aznap éjjel – írja Wink – érzelmileg »meghaltam«. Azóta
pedig, évtizedekkel később is, ha kilátástalan helyzetű
emberekkel találkoztam, például Latin-Amerikában vagy
Dél-Afrikában, a velük való azonosulás során szinte viszszacsúszom abba a kétségbeesésbe, amelyet a garázsba
bezártan éltem át.”25
Ennek az élménynek nagy szerepe lehetett abban, hogy
Wink szinte kereste a lehetőségeket, hogy az elnyomottak
igazságáért harcolhasson, sőt úgy gondolja, az élmény a
lelkészi hivatás választásában is motiválhatta, amelyet erős
messiási komplexussal súlyosbítottan kezdett gyakorolni.
24
25

Uo. 279–283. o.
Uo. 205. o.

„Isten felhasználta a sebemet, és a gyógyulásom érdekében tett lépéseket is, hogy azok felé forduljak, akiknek
a sebei sokkal súlyosabbak és nyilvánvalóbbak, mint az
enyéim. Mindebből azt tanultam meg, hogy Isten nem a
sérüléseink ellenére állít bennünket szolgálatba, hanem
éppen a sérüléseinket felhasználva. E nélkül a seb nélkül
talán felszínes és elégedett materialista lennék.”26
A fogságálmok viszont arra is rámutattak, hogy a személyesen elszenvedett és a mások életében tapasztalt
erőszak változatlanul dolgozik benne: ugrásra kész belső
fenyegetéssé vált, ami bármikor megbéníthatta Winket.
Ezt a fenyegetést pedig csak a gyökerénél, az apjától – és
másoktól – való félelemmel szembefordulva, az irántuk
érzett haragjával megküzdve lehetett kezelni. Wink tudatosan törekedett a megbocsátásra, és ha ez lehetséges volt,
emberi kapcsolatai helyreállítására. Ahogy a diagnózishoz,
úgy a terápiához is kapott álmában segítséget.
1986 augusztusában álmodott akkor már hét éve halott
apjával, aki egy dobozokkal megrakott öreg kombival érkezett a házához, hogy hozzá költözzön. A dobozok először
mozogtak, majd elcsendesültek. Az álom későbbi feldolgozása során Wink elképzelt egy beszélgetést az álombeli
apával, aki – nem úgy, mint a valódi – mosolygott. Ennek
az apának képes volt elmondani, amit a valódinak soha,
hogy brutálisan nevelte, és a sebei még mindig fájnak. Mire
az álombeli így szólt: „A mennyből küldtek hozzád. Azt
mondták, hogy be kell fogadnod engem, bár ez neked még
mindig nehéz. Hiszen az életedhez tartozom. Ki tudnád
cserélni a régi apádat az új, mosolygós mennybélivel?” Azt
az álombeli apa sem tudta, hogy mi van a dobozokban, így
találgatott: „Angyalok lehetnek benne, akik most várnak,
mert úgy látják, félsz.” S mikor látta, hogy fia vonakodik
őt befogadni, így próbálta döntésre ösztönözni: „Te vagy
itthon, te vagy a főnök.”27
26
27
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Az álom és értelmezése jól érzékelteti azt a hosszú
és bonyolult folyamatot, amelynek során az emlékezés
a felelősségvállaláson és a bocsánatkérésen keresztül elvezethet a megbékéléshez. A teológus Wink a folyamat
reflexiójaként az aktív erőszakmentes ellenállás egész
rendszerét dolgozta ki, amelyen belül kulcsfontosságúak
maradtak ezek a motívumok.
A bocsánatkérés és a megbocsátás összefüggéseinek
konkrét alkalmazására került sor a svédországi Élet és
Béke Intézet felkérésére 1997-ben írott könyvében, amelyben a dél-afrikai apartheid rezsim bukása után kialakuló
„szivárványnemzet” és néhány hasonló múltú afrikai és
latin-amerikai közösség előtt álló kihívásokról írt. A könyv
címe: When the Powers Fall – Reconciliation in the Healing
of Nations28 (Amikor a hatalmak elbuknak – a megbékélés
szerepe a népek gyógyulásában) magától értetődőnek látszó üzenetet sejtet, az olvasó viszont meg fog lepődni, ha
valóban belekezd a vékony könyvecskébe. Wink ugyanis
egyszerű, de nagyon határozott mondatokban beszél a
helyénvaló és a célját tévesztő bocsánatkérésről, az igaz és a
hamis megbocsátásról s a megbékélés hosszú folyamatáról,
amely, ha az egykori agresszorok felelősséghárítása és az
egykori áldozatok tapasztalatlansága vagy bátortalansága
miatt felszínes marad, akkor nem gyógyítja, csak eltakarja
a sebeket, hogy azok az első adandó alkalommal újra
mérgezzenek. A valódi megbékélés elengedhetetlen része
a személyes, konkrét és nyilvános emlékezés, az egykori
bűnök nyílt és személyhez kötött megnevezése, a nyilvános
bocsánatkérés és megbocsátás. Wink teológiájának ezen a
pontján is, a rendszeréből fakadó következmények területén ismét egészen közel kerül Metzhez, anélkül, hogy
az emlékezést önálló teológiai témává emelné.
Wink ugyanakkor nem csupán követelményeket fogalmaz meg, hanem olyan dilemmákra is rámutat, amelyekkel
a magunk életében is találkozhatunk. Idéz egy szerzőt,
28

WINK 1998.

aki a namíbiai megbékélési folyamattal kapcsolatban még
1992-ben mondta: „Bűnbánat nélkül nem lehetséges sem
a kiengesztelődés, sem a megbocsátás, de még csak a tárgyalások sem. A kiengesztelődés és megbocsátás bibliai
tanítása világossá teszi, hogy senki nem kaphat bocsánatot,
és nem békélhet meg Istennel anélkül, hogy ne bánná
meg a bűneit. […] Ugyanígy nem várható el tőlünk, hogy
megbocsássunk a bűnbánatot nem gyakorló bűnösnek.”29
Wink ismeri az ilyen kategorikus kijelentéseknek a
veszélyeit, hiszen megtapasztalta, hogy milyen megkötöző ereje volt számára annak, hogy az apjával szembeni
félelmét és haragját nem tudta legyőzni, és nem tudott
neki megbocsátani, mert nem kapott erre alkalmat, hiszen az apja élete során soha nem kért tőle bocsánatot.
A fenti követelményt ezért így formálja át: „…aki nem
bánja meg a bűneit, annak számára nem válik életadó
tapasztalattá, hogy Isten megbocsát neki. A bűnbánat
a mi cselekedetünk, amit meg kell tennünk, hogy Isten
szeretetét megtapasztaljuk. Hiszen hogyan békülhetünk
meg Istennel, ha nem fogadjuk el, hogy a megbékélést
Isten kezdeményezi, és ő ajánlja fel szabadon a számunkra?
Ugyanakkor mi magunk megbocsáthatunk annak a bűnösnek is, aki nem bánja meg a bűneit – még ha a bűnös
képtelen lesz is a megbocsátás gyümölcseit élvezni, amíg
fel nem ismeri, hogy szüksége van arra a megbocsátásra,
amely a bűnvallását és a bűnbánatát feltételezi.”30
Wink tapasztalatának és megközelítésének hallatlanul
fontos gyakorlati jelentősége van: utat mutat annak, aki
igyekszik kiemelkedni abból a haragból és frusztrációból,
amelyet azért él át, mert a másik a nyilvánvaló bűnét
nem képes vagy nem hajlandó megbánni. Ez az ember
felismerheti, hogy nem kötheti, nem determinálhatja őt
örökké a másik félelme, tehetetlensége, érzéketlensége
vagy megátalkodottsága: az ő élete nem szólhat arról,
29
30
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hogy a másik nem kér tőle bocsánatot. Ha ehhez még
olyan segítséget is kap, mint amilyet Wink kapott a fent
elmondott álmában, azt Isten személyre szabott ajándékaként fogadhatja el.
Az emlékezés fontosságának kiemelése és a felelősség
vállalásához való ragaszkodás nem az összes olyan részterület, amely Metz és Wink teológiáját összekötheti. Ez a
rövid összevetés mégis betekintést enged abba, hogy két
kortárs teológus (az 1935-ben született Wink hét évvel
fiatalabb Metznél), akik egymással sosem találkoztak,
egészen különböző teológiai iskolákban nevelődtek, és
bár mindketten nemzetközi hírű teológusok, egymás
munkáit valószínűleg nem ismerik, hogyan juthat hasonló
következtetésekre akkor, ha a koruk kihívásaira hasonló
komolysággal és igénnyel és Mesterük iránt hasonló figyelemmel és elkötelezettséggel válaszolnak. Kettejük
gondolatainak összecsengése pedig bátorító lehet azok
számára is, akik néha attól a benyomástól szenvednek, hogy
plurális világunkban minden széttartó, esetleges és relatív.

MILYEN POLITIKAI TEOLÓGIÁT MŰVEL
JOHANN BAPTIST METZ ÉS WALTER WINK?
Jan Assmann-nak a tanulmány elején ismertetett kategóriái szerint mind Metz, mind Wink normatív, illetve
apellatív és nem deskriptív politikai teológiát művel.
Tartalma szerint mindkét kísérlet a teológia politikai
implikációit keresi. Az a céljuk, hogy felhívják az egyház,
a hívők közössége figyelmét azokra a politikai hatásokra,
amelyek akár spontán módon, akár nagyon is tudatosan
befolyásuk alá szeretnék vonni a teológiai gondolkodást
és a gyakorlati keresztény életet. Ezt a célt viszont nem
úgy igyekeznek elérni, hogy az egyházi életet erővel távol
tartják a politikától, hanem úgy, hogy rámutatnak a jézusi
üzenetből származó politikai következményekre. Ezzel
pedig nyugtalanítóan nyitva tartják azt a kérdést, hogy

egy-egy adott szituációban milyen politikai gondolkodás
és magatartás következik Jézus életének, halálának és
feltámadásának veszélyes emlékezetéből.
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A halálos” testvérgyűlölettől a halálos”
“
“
testvérszeretetig
A Bibliától Shakespeare-ig és vissza


FABINY TIBOR

Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy rámutassunk egy motívumra, amelyre a példák bőséges tárházát találhatjuk mind a Bibliában, mind Shakespeare
drámáiban. Ez pedig a testvérrivalizáció, a testvérharc
és a sokszor gyilkosságba is torkolló testvérgyűlölet témája.1 Először felvillantjuk a bibliai és a shakespeare-i
példákat, majd tanulmányunk második felében egy
drámai epizód elemzésével próbáljuk meg azt a bibliai
és teológiai felismerést illusztrálni, hogy bármennyire is
archetipikus, a génjeinkben kódolt és talán generációkon
is keresztül átörökített, a tudatalattinkban hordozott
indulatnak tűnik a testvérgyűlölet, az mégsem szükségszerűen visszafordíthatatlan. Az Ahogy tetszik című
Shakespeare-dráma tanulmányunk második felében
elemzett epizódja majd azt jeleníti meg, hogy a mélyről,
alulról fakadó emberi, „természetes” gyűlöletet csak a
„nem természetes”, felülről származó szeretet győzheti
le; a pneuma hatalma ugyanis erősebb a pszichikumnál.
Ebből a betegségből – mert arról van szó – ugyanis
van gyógyulás, mert egy halál már legyőzte az utolsó
ellenséget, a halált.

1

FABINY 2002, 35–47. o.
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TESTVÉRRIVALIZÁCIÓ A BIBLIÁBAN
Lássuk először a jól ismert bibliai példákat! Mózes első
könyve, a Genezis tálcán nyújt számunkra egy archetipikus
„drámasorozatot”. Amíg a bűneset az Édenkertben vertikális jellegű volt, s az Isten–ember kapcsolatra vonatkozott,
Kain és Ábel történetében a bűn immár a testvérgyilkosság
formájában horizontális jelleget ölt. A testvérgyilkosságot
megelőzte a testvérrivalizáció, a testvéririgység és a testvérgyűlölet. A rivalizációból lett irigység, az irigységből
gyűlölet, a gyűlöletből gyilkosság. Kain bélyeggel megjelölve
bolyong a világban. A megölt Ábelt majd Sét helyettesíti,
az ő utódai viszik tovább a kiválasztott emberi nemzetséget. De folytathatjuk a sort Nóé (ezúttal három) fiával:
a megátkozott Hámmal (aki a kánaániták ősatyja volt),
illetve Sémmel és Jáfettel; majd Ábrahámnak két asszonyától született fiaival: Izmaellel és Izsákkal, majd Izsák
ikreivel: Ézsauval és Jákóbbal, akik már Rebeka méhében
is tusakodtak (1Móz 25,22). Jákób elsőszülöttje, Rúben
súlyosan vétkezett, mert apja feleségével hált (1Móz 49,3),
ezért a családi vonalat Júda, illetve József viszi tovább,
aki előtt leborulnak majd a testvérei (1Móz 49,8). Júdát
(Jákób másik fiát) a magát prostituáltnak álcázó menye,
Támár csábította el, aki tőle teherbe esvén ikreket fogant.
Ám mégsem az jött ki anyja méhéből, akinek kinyújtott
kezére a bába vörös fonalat kötött, hanem Pérec, s Zerák e
méhen belüli küzdelemben sajnálatosan alulmaradt (1Móz
38,29–30). József Egyiptomban született két fiát, az elsőszülött Manassét és a második Efraimot az agg Jákób nem
úgy áldja meg, amint azt József elvárta: a másodszülött
Efraim nyeri el az elsőszülött áldását.
E gigászi méretű testvérküzdelem tehát állandóan ismétlődik, újratermelődik, s a küzdelem végeredményeként
mindig ott vannak az alulmaradottak, a „lúzerek”: Kain,
Hám, Izmael, Ézsau, Rúben, Zerák, Manassé, s a (sokszor
érdemtelenül) győztesek, a „bíborban születettek”: Sét,
Sém és Jáfet, Izsák, Jákób (azaz Izrael), Júda, Pérec, Efraim.

Miközben az egymással vetélkedő férfiakról beszélünk,
talán első látásra azt mondjuk, hogy a testvérrivalizáció
jellemző „férfibetegség”, s így hajlamosak vagyunk elfeledkezni az egymással vetélkedő nőkről, pedig versengenek
ők is a javából, kétségtelenül nem egy társadalmi státuszért, hanem a férfiért! A termékeny rabszolga, Hágár
és a terméketlen feleség, Száraj Ábrahámért (1Móz 16);
Lea, a nagyobbik, gyenge szemű, de apja által protezsált
leány és szép termetű húga, Ráhel pedig Jákóbért (1Móz
29). Szegény Jákóbot Lábán, a nagybátyja rá is szedi:
tudta nélkül először az idősebb, de nem oly szemrevaló
leányával, Leával fekteti össze, s majd újabb hétévnyi
szolgálat után veheti el második feleségként a szeretett
Ráhelt (1Móz 29,28).
Mi vagy ki okozza ezt az állandóan újratermelődő, végtelenül ismétlődőnek tetsző, ádáz testvérküzdelmet, a
kiválasztás/kiválasztódás és elvetés/elvettetés egyszerre
felemelő és tragikus ritmusát? Válaszunk: feszültség támad az elsőszülöttségi jog (és az azzal járó áldás) és annak
gyakorlati megvalósítása között. Van egy törvény, de Isten
fölülírja, sőt egyenesen szubvertálja saját törvényét! Az áldás
megvalósulását megelőzi az Úr furcsa ígérete: „a nagyobbik
szolgál a kisebbnek” (1Móz 25,23b).
De mit is jelent az elsőszülöttség joga és áldása? 2Móz
13,2-ben olvashatjuk: „Nekem szentelj Izrael fiai közül
minden elsőszülöttet.” Az számít elsőszülöttnek, aki „az
anyja méhét megnyitja”. Lenkeyné Semsey Klára írja:
„…az elsőszülöttség egyrészt születésnél fogva adódó
ténymegállapítás, másrészt e tényhez kapcsolódó rang,
amely kiváltságot jelent… Az elsőszülött nyerte el az atyai
áldást (1Móz 25,29kk; 27,36; 48,18), és az örökségből
kettős részt kapott (5Móz 21,17). Úgy tekintette Izrael az
embernek és az állatnak hímnemű elsőszülöttjét, mint az
apa erejének zsengéjét (5Móz 22,17), éppen ezért különös
megbecsülésben részesítette.”2 Az elsőszülöttségi áldás
2
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ugyanakkor az Ábrahámnak adott ígéretre is vonatkozik:
annak magja lesz az ígéret örököse, aki az áldást hordozza.
Az elsőszülöttség vagy a primogenitura kérdése/drámája
a Genezis egyik meghatározó témája, négy nemzedéken
át jelentkezik az ősatyák életében. Varga Gyöngyi eddig
még kiadatlan, de igen értékes disszertációjában írja: „…az
elsőszülöttség-áldás elsődlegesen az ősatyák/ősszülők narratívájához kötődik. Szorosan kapcsolódik azonban az áldás
átfogó témája mellett az ígéretek témáját érintő kutatáshoz
is. Mindezeken túl pedig Izrael kiválasztottságának teológiai
kérdéskörét is érinti.”3
Northrop Frye mutat rá, hogy meglehetősen kétértelmű
megtiszteltetés a választott nép számára, amikor az Úr
így szól hozzá: „Elsőszülött fiam az Izrael” (2Móz 4,22).4
Kétértelmű, hiszen láttuk, hogy sokszor az elsőszülött lett
a második vagy éppen a vesztes. Abban is igaza van Fryenak, hogy az elsőszülöttség elsőségének és elvetésének
témája a Genezisen túl kiterjed az egész Szentírásra. Ott
van a honfoglalásnál, hiszen nem Mózes, hanem Józsué
vezetheti be a választott népet az ígéret földjére; de ott van
a királyság témájánál is: Saul a kiválasztott és az elvetett,
Dávid lesz az új felkent. Ahogy az előbb neveztük: Saul a
„lúzer”, Dávid pedig a „bíborban született”.
Frye joggal vonja be Milton Elveszett paradicsomát
vizsgálódásai körébe, meggyőzően érvelve, hogy az eposz
V. könyvében Milton e rivalizáció őstípusát Sátánban,
illetve Luciferben látja,5 akit – mint az angyalok között
a legtökéletesebbet, a kvázi „elsőszülöttet”, az idősebb
testvért – kimondhatatlan düh és féltékenység fog el,
amikor az Atya proklamálja és felkeni Krisztust: „Az én
fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged!” (Zsolt 2,7)
Miltonnál:

3
4
5

VARGA 2002.
FRYE 1996, 311. o. Lásd továbbá: FRYE 2004, 117–126. o.
FRYE 1996, 304. o.

„E nap teremtettem, kit Egyszülött
Fiamnak nyilvánítok ím e szent
Hegyen fölkenve…” (V.603–605.)6
Amíg az angyalok tökéletes egyetértésben, tánccal ünneplik a Fiú felkenetését, addig az eredetileg „Fényhozó”
„Sátán nem így virraszt – eképp nevezzük,
Mert régi neve nem csöndül az Égben.
Első főangyalok közül való,
ha épp nem első kegyben, hatalomban,
kiválóságban, mégis telve dühvel
Isten Fia ellen, mióta Atyja
tisztelte és fölkente Messiásnak.
Nem szenvedhette ezt sátáni dölyf,
S magát kisemmizettnek vélte csak.”
(V.658–665.)7
A kiválasztás és elvettetés témája természetesen az Újszövetségben is tovább él. Gondoljunk a két testvér példázatára (Mt 21,28–32)! Egy embernek két fia volt. Az egyik
megígérte, hogy elmegy dolgozni a szőlőbe, és mégsem
megy el; a másik nemet mond apjának, és mégis meggondolja magát. Ki teljesítette az Atya akaratát? Felette nagy
misztérium rejtőzik e példázatban. De gondolhatunk a
tékozló fiú példázatára (Lk 15,11–30): az irigy idősebb fiú
elvettetésére és a tékozló „bíborba öltöztetésére”.
Meggyőződésem, hogy Júdás (a Jézus szeretetét eltékozló tanítvány) elvettetésének története is ide tartozik. Ady
6
MILTON 1978, 188. o. Eredetiben: „This day I have begot whom
I declare / My only Son, and on this holy hill / Him have anointed”
(MILTON 1971).
7
„Satan, so call him now, his former name / Is heard no more in
heaven, he of the first, / If not the first archangel, great in power, /
In favour and pre-eminence, yet fraught / With envy against the Son
of God, that day / Honoured by his great father, and proclaimed /
Messiah king anointed, could not bear / Through pride that sight, and
sought himself impaired.”
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Júdás és Jézus című verse is eszünkbe juthat: „én voltam
a lelked, a másod”. Karl Barth a hatalmasan hömpölygő
egyházi dogmatikájában ötven apróbetűs oldalon (35. §
4.) foglalkozik a Júdás-probléma teológiai aspektusaival
Az elvetett determinációja című alfejezetben,8 s rámutat,
hogy az „elvetett” ember az, aki elszigeteli magát Istentől
azáltal, hogy ellenáll annak a kiválasztásának, amely Jézus
Krisztusban történt. Júdás nem tudott őszinte bűnbánatot tartani, hiába mondta ki, hogy ártatlant árult el, ám
mégsem a bűnbocsánat egyedüli forrásához, Krisztushoz
fordult. Ezért, amint Luther is írja, az Újszövetség csak a
rémület hangján tud beszélni róla.9
Egy érdekes jelenségre lehetünk figyelmesek: vannak
korszakok, amelyek különös vonzódással és empátiával
fordulnak a tragikusan elvetettek irányába. Irenaeustól
tudjuk, hogy a gnosztikusok között voltak az Úr ellenfeleit
imádó Kain- és Ézsau-követők. A reneszánszban jelenik
meg először a Luciferrel és Mefisztofelésszel paktumot
kötő Doktor Faustus hősi alakja. Az irodalomtörténetből
tudjuk, hogy a romantika mennyire kedvelte az Isten ellen
lázadó Sátán figuráját. Byron 1821-ben Kainról írt drámát.
Henry Melville Moby Dickjének narrátorát Ishmaelnek
hívják, napjainkban pedig megjelenik és hódít a gnosztikus
eredetű Júdás-kultusz.
Az Újszövetség testvérkapcsolatait pásztázva szóljunk
még Pál apostolról, aki Gal 4,22-ben a rabszolga Hágár és
Izmael, illetve Sára és Izsák kapcsán az idősebb és elvetett, illetve a fiatalabb és kiválasztott testvér ószövetségi
mintáját az Ó- és az Újszövetség, a szolgaság és a szabadság, azaz a judaizmus és a kereszténység allegóriájaként
interpretálja.10 Nem egészen veszélytelen az a tipologizálás,
amely a zsidóságot Hágár és Izmael, a Krisztus-követőket
pedig Sára és Izsák lelki utódainak látja.
8
9
10

BARTH 2004, II/2: 457–506. o.
LUTHER 1999, 87. o.
BALLA 2010, 162–168. o.

A bibliai primogenitura dinamikus drámájának megértését a tipologikus látásmód segítheti elő. Az egész
Szentírást átjárja, sőt keretezi is az elsőszülöttség: a kiválasztás és az elvettetés. Ádám, az elsőszülött ember
engedetlensége miatt veszítette el a paradicsomot, s így
valójában ő az, aki az emberfaj történetében elsőként lesz
vesztes, az elvetett.11 Az első Ádám azonban Róm 5,14
szerint előképe, kiábrázolása, tüposza a második Ádámnak,
azaz Krisztusnak, aki engedelmességével visszanyeri az
emberiségnek a paradicsomot, s az emberen helyreállítja
a bűn által eltorzított istenarcot. Itt is ugyanarról van szó,
mint az Ószövetségben: a másodszülött lesz az elsőszülött. Krisztus immár az „elsőszülött a sok testvér között”
(Róm 8,29), feltámadásával ő az „elsőszülött a halottak
közül” (Kol 1,18).
Érdemes itt megjegyeznünk, hogy Augustinus kortársa,
a donatista Tyconius ekkléziológiailag értelmezi a testvérek
rivalizációját: szerinte Ézsau és Jákób anyaméhen belüli
küzdelme (duo in uno corpore) Ábrahám leszármazottai
kettős vonalának képe (Figura est enim duplicis seminis
Abrahae). Az anyaméhben ugyanis szerinte a hamis és
az igaz egyház küzdelme zajlik.12 Augustinus De Civitate
Deijében Kain és Ábel küzdelme (XV.V), illetve Ézsau
és Jákób versengése (XVI.XXX) a civitas diaboli, az
ördög országa és a civitas dei, Isten országa (sőt – sajnos
– a zsidóság és kereszténység, a synagoga és az ecclesia)
versengését is allegorizálja.13
A testvérkonfliktus René Girard-féle értelmezéséről,
a mimetikus konfliktusról, a másikról mint önmagam
tükörképéről, illetve megkettőződéséről, az „ikrek” problémájáról jelen keretek között nem tudok részletesen
szólni, a kérdést már részint érintettem a fent említett
angol nyelvű tanulmányomban.
11
12
13

FRYE 2004, 126. o.
FABINY 2001, 8–9. o.
Uo., továbbá FABINY 2007, 101–116. o.
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TESTVÉRRIVALIZÁCIÓ SHAKESPEARE-NÉL –
MEGTÉRÉS A GYŰLÖLETBŐL
A testvérkonfliktus mint vezérmotívum mintegy vörös
fonalként húzódik végig a shakespeare-i életművön is:
ott van a folytonosság kérdését állandóan firtató királydrámákban, a nagy tragédiákban. Például a Hamletben,
amelyben az imádkozni próbálkozó, de valóságban erre
képtelen trónbitorló, a „vérnősző barom” Claudius mondja
ki magáról, hogy a kaini ősbűnt, a testvérgyilkosságot
követte el, amikor megölte bátyját, az idős Hamletet. Ott
van ez a motívum a fattyú Edmund és Edgar konflikusában
a Lear királyban vagy a gonosz testvér Antonio által
száműzött tudós uralkodó, Prospero, Milánó hercege
történetében, A viharban. Mindegyiket részletesen elemezhetnénk, azonban a tanulmányom címében megadott
témát – A (halálos) testvérgyűlölettől a (halálos) testvérszeretetig – egy romantikus komédia, az Ahogy tetszik
interpretációjával tudom illusztrálni.
Előrebocsátom: a következőkben nem kívánok komplex drámaelemzést nyújtani, hanem e komédiának egy,
a témánkhoz szorosan kapcsolódó, ám nem lényegtelen
szálát kívánom kibontani.
Annyit azonban el kell mondani, hogy az Ahogy tetsziket
Shakespeare 1599–1600 környékén írta, éppen akkoriban,
amikor Londonban a Temze partján megnyílt a Globe
színház. A színház mottója: Totus mundus agit histrionem
(Az egész világ szerepet játszik) szorosan egybecseng a
melankolikus Jaques híres monológjával: „Színház az egész
világ” (All the world’s a stage). A vígjáték Shakespeare
egyik híres „romantikus komédiája”, amelyeket „zöld
komédiáknak” is neveznek, hiszen az udvar, a civilizált
világ képviselőinek konfliktusa, gyűlölködése miatt az
alulmaradottak, a jó emberek az erdőbe, a zöld világba
menekülnek, ahol a természet és a szerelem gyógyító ereje
előbb-utóbb helyreállítja az emberi kapcsolatokat. Mint
majdnem minden komédia, az Ahogy tetszik is a szerelem-

ről és annak különféle változatairól szól. Míg a tragédiák
főhősei (és okozói) általában mindig férfiak, a komédiákat
a női nem bája, szépsége, életadó varázsa mozgatja. Az
Ahogy tetszik főhőse is nő: Rosalinda, Shakespeare egyik,
hacsak nem a legnagyszerűbb, s ha nem lenne elkoptatott
szó, bátran mondhatnák, legcsodálatosabb teremtménye.
Ő maga a szerelem és a színház megtestesítője, tehát maga
a nagybetűs élet.
Shakespeare ebben a komédiában különös derűvel éli,
játssza és ünnepli a színházat. Rosalinda ugyanis fiúnak,
Ganymedesnek öltözik, s amikor az erdőben szerelmével
találkozik, nem fedi fel neki kilétét, hanem azt ígéri, azt
fogja játszani, hogy ő Rosalinda, s biztatja a szintén az
erdőben bolyongó Orlandót, csak udvaroljon hevesen neki,
majd kigyógyítja őt a szerelem betegségéből. Shakespeare
többszörösen is játékosan csavar a nemi szerepeken: tudjuk, hogy színházában férfiak játszották a női alakokat.
Tehát egy férfi színész azt játssza, hogy nő (Rosalinda),
Rosalinda azt játssza, hogy férfi (Ganymedes), s mint férfi
(Ganymedes) pedig azt, hogy nő (Rosalinda). Valóban
színház – és szerelem! – az egész világ. Shakespeare az
ardennes-i erdőben a pásztorköltészetből ismert falusiidilli szerelem szellemét is megidézi, bár ironikus előjelet
is ad neki. Különféle, néha komikusan inkongruens, néha
a perverzitás határát súroló szerelmeket teremt, éltet és
mozgat a színpadán, s a dráma végén Hymen, a házasság
pogány istennője nem kevesebb mint négy szerelmespár
boldog nászát ünnepli.
Irányítsuk figyelmünket a témánkra, a rivalizáló, gyűlölködő, a gyilkosságig is elmenő férfitestvérekre! Mondanám, hogy a mellékcselekményre, de nem mondhatom,
ugyanis a testvérkonfliktus az Ahogy tetszikben – a shakespeare-i életműben is egyedülálló módon – egyszerre két
szinten is jelentkezik. Először is ott van a kerettörténetben: a gonosz Frigyes herceg száműzte testvérbátyját, az
idős herceget az udvarból (akárcsak A vihar Prosperóját
száműzi Antonio Milánóból), aki most számkivetésben,
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az ardennes-i erdőben él, de – jó ember lévén – mégsem
boldogtalan, s az erdei Robin Hood-élet kedvesebb is számára, mint a „festett pompa”, „az irigy udvar”, hiszen itt
nem észlelhetni „Ádám büntetését”. Szinte panteisztikus
hittel vall a természet isteni erejéről:
„S életünknek, melybe közügy be nem tör,
Nyelve a fák, könyve a gyors patak,
Szónoklata a kő, és szíve minden:
Nekem tetszik itt.” (II.1.15–18.)14
A testvérgyűlölet másik szála az Arany Jánoson nevelkedett
magyar olvasóknak egészen ismerősnek tűnhet. Olivérről
és Orlandóról van szó, akik nem véletlenül emlékeztetnek bennünket Toldi György és Toldi Miklós jól ismert
konfliktusára. Megjegyezzük: a gonosz testvér megnevezésében Shakespeare nem részrehajló az idősebb javára
vagy kárára. Amíg a kerettörténetben Frigyes, a fiatalabbik
testvér a gonosz, Olivér és Orlando testvérkapcsolatban
(akárcsak a Toldiban) az idősebbik testvér nyomja el gonosz módon a fiatalabbikat. A hasonlóság, sőt egybeesés
jelenségére a két mű genealógiájában találjuk meg a magyarázatot. Shakespeare közvetlen forrása Thomas Lodge
1590-ben megjelent prózarománca: Rosaylinde. Eupheus
Golden Legacie. Arany Toldijának közvetlen forrása Ilosvai
Selymes Péter (1520 k. – 1580 k.) Az híres neves Tholdi
Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való
historia, amely Debrecenben jelent meg 1574-ben. Fest
Sándornak a Toldi-mondáról szóló kutatásaiból tudjuk,
hogy Ilosvainak ugyanaz volt a forrása, mint Thomas
Lodge Rosalyndájának: a Chaucer-kéziratokból ismert
15. századi középangol költemény, a The Tale of Gamelyn.
Tehát ez a mesés történet a Shakespeare-komédia és
14
SHAKESPEARE 1980. Angolul: „And this our life, exempt from public
haunt, / Finds tongues in trees, books in the running brooks, / Sermons
in stones, and good in everything.” SHAKESPEARE 1984.

Arany költeményének a közös „nagypapája”. Fest Sándor
csokorba szedi azokat a motívumokat, amelyek megegyeznek a középangol mese főhőse (Gamelyn) és az ifjú Toldi
Miklós (és tegyük hozzá azonnal: Orlando) között: 1. Az
idősebb testvér (Tholdi György, Olivér) elnyomja a kisebbiket; 2. Véletlenül megölik bátyjuk szolgáját; 3. Hűséges
öreg szolga kíséri útján a hőst (Aranynál Bence, Shakespeare-nél Ádám); 4. A párviadal motívuma; 5. Királyi
jutalom.15 A testvérrivalizáció témája tehát a The Tale of
Gamelynből származik, ám Rosalynde alakját és az erdei
kalandtörténetet Thomas Lodge találta ki. Nála a száműzött herceget Gerismondnak s a Rosalyndbe beleszerető
kisebb testvért Rosadernek hívják. Sir John of Bordeaux
három fia (Saladyne, Fernandyne és Rosader) megfelelnek
az Ahogy tetszikben említett Sir Roland de Bois három
fiának (Olivér, Jakab, Orlando), s mindkét műben csak a
történet legvégén bukkan fel a középső fiú.16
Shakespeare komédiája a kisebbik fiú, Orlando és az
őt elnyomó báty, Olivér erőszakba torkolló konfliktusával
kezdődik: „A törvény kedvezményekben részesít velem
szemben, mert elsőszülött vagy; de ez a szokásjog nem
foszt meg a véremtől… épp annyi van bennem atyámból:
noha elismerem, hogy mint öregebb, közelebb vagy a rangjához.” (I.1.45–50.)17 Orlando panasza: „Atyám meghagyta
a végrendeletében, hogy jó nevelést adj; te parasztnak
neveltél, dugva, rejtve tőlem mindent, ami úriemberi
tudás. Atyám lelke kitör belőlem, és nem tűröm tovább
ezt az állapotot.” (I.1,66–71.)18
FEST 1938, 305–337. o.
MUIR 1957.
17
„The courtesy of all nations allows you my better, in that you are
the first born, but the same tradition takes not away my blood, were
there twenty brothers betwixt us. I have as much of my father in me as
you, albeit I confess your coming before me is nearer to his reverence.”
18
„My father charged you in his will to give me good education: you
have trained me like a peasant, obscuring and hiding me all gentlemanlike qualities. The spirit of my father grows in me, and I will no longer
endure it.”
15
16
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Olivér sötét jelleme nyilvánvaló lesz, amikor a hűséges
szolgát, az öreg Ádámot egyszerűen „vén ebnek” („old
dog”) nevezi.
A következőkben Olivér és a birkózó Charles párbeszédének vagyunk a tanúi. Az udvar hivatalos birkózója
előadja: suba alatt megtudta, hogy Orlando készül fellépni ellene, aki „fiatal és gyengécske”, s ezért Olivért
arra kéri, térítse el fivérét, máskülönben vállalnia kell a
megszégyenülést. A hazug és képmutatóan „testvérileg”
(brotherly) módon beszélő Olivér erre azt válaszolja, hogy
öccse „tele van becsvággyal, irigysége kikezdi mindenkinek
az érdemét, alattomos és aljas cselekedet szól ellenem,
édestestvére ellen”,19 s azt tanácsolja, hogy Charles ne
kímélje őt. A birkózó Charlest tehát kaini gyilkos céljainak
eszközeként akarja felhasználni. Amikor Charles távozik,
Olivér így szól magában: „Most pedig felbizgatom a dali
ifjút: remélem, megérem a végét; mert a lelkem, nem
tudom, miért, semmit se gyűlöl úgy, mint őt. Pedig szelíd;
iskolázatlan és mégis művelt; tele van nemes törekvéssel,
mindenki bűvölten rajong érte: valósággal bevette magát
az embereknek, különösen az én házam népének a szívébe,
amely engem legjobban ismer, úgyhogy engem mindenki
megvet: de hát ez nem tart soká; a díjbirkózó rendbe hoz
mindent…” (I.1.162–169.)20
A nagy birkózás azonban – az udvar színe-java s a bátor
Orlandót Herkules oltalmába ajánló Rosalinda és a szintén
neki drukkoló Célia előtt – másképp alakul, mint amire
számítottak. Orlando úgy földre teperi Charlest, hogy az
nyekkenni sem tud. Orlando Charlest győzte le, őt magát
19
„…full of ambition, an envious emulator of every man’s good parts, a
secret and villanous contriver against me his natural brother.” (I.1.141–143.)
20
„Now I will stir this gamester. I hope I shall see an end of him, for
my soul – yet I know not why – hates nothing more than he. Yet he’s
gentle, never schooled and yet learned, full of noble device, of all sorts
enchantingly beloved, and indeed so much in the heart of the world, and
especially of my own people, who best I know him, that I am altogether
misprised. But I shall not be so long, this wrestler shall clear it.”

pedig a szerelem. De amikor Frigyes megtudja, hogy Sir
Roland, a győztes ifjú apja az Idős herceg embere volt,
nincs maradása az udvarban. Megtudja még, hogy akibe
beleszeretett, a száműzött herceg leánya.
Frigyest hatalmába keríti a céltalan s végső soron önpusztító gyűlölet: Rosalindát is száműzi, mert azt gondolja,
hogy erénye és népszerűsége az udvarnál elhomályosítja
saját leánya fényeit. Rosalinda és Célia kölcsönös szeretete
és egymáshoz való hűséges ragaszkodása jól ellenpontozza a férfitársadalomban kialakult testvérgyűlöletet.
„Két igazi testvér / Nem szereti úgy egymást, ahogy ők”
(I.2.265–266.)21 – mondják róluk. Célia is így jellemzi
kettejük kapcsolatát:
„Együtt ébredtünk. Mulattunk, tanultunk,
S mint Juno hattyui, bárhova mentünk,
Egyek voltunk, választhatatlanok.” (I.3.69–72.)22
Jóban-rosszban is egymással maradnak: Rosalinda férfiruhába, Célia pásztorlánynak öltözve az okosan szellemes
bolond, Próbakő társaságában elindulnak az ardennes-i
erdőbe, s kezdetét veszi a komédia.
Orlando viszont a hűséges Ádámtól értesült, hogy a
sikerei miatt a dühtől és irigységtől még inkább tomboló
Olivér fel akarja gyújtani a házat, amelyben alszik, s
ha ez nem sikerül, más tervei is vannak, hogy végezzen
vele. „[M]észárszék ez a ház” (II.3.26.)23 – mondja neki
az öreg. Ők is menekülnek tehát – az ardennes-i erdőbe.
Orlando nemeslelkűségére vall, hogy a fáradtságtól
és az éhségtől már majdnem halálán lévő Ádámban
tartja lelket, a testét pedig magára veszi, s amikor ő is
kiéhezve az Idős hercegbe és embereibe botlik, addig
„…whose loves / Are dearer than the natural bond of sisters.”
„…we still have slept together, / Rose at an instant, learn’d, play’d,
eat together, / And whereso’er we went, like Juno’s swans, / Still we
went coupled and inseparable.”
23
„…this house is but a butchery.”
21

22
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nem vesz magához táplálékot, amíg öreg társáról nem
gondoskodik. Az ő sorsukat mélyen érti az Idősebb
herceg, hogy
„A nagy és egyetemes színpadon
Búsabb darab is fut, mint amilyenben
Mi játszunk.” (II.7.136–139.)24
Válaszként mondja el a melankolikus Jaques a nagy monológot: „Színház az egész világ.” Ezzel a cselekmény eljutott
a tragikus mélypontra, ami ezek után következik, az már
valódi színház, a mélységből fokozatosan felemelkedő
komédia: szerelem és szerep, szerep és szerelem; a szerelem szerepe és a szerep szerelme. S Rosalinda nemcsak
szerepet játszik, hanem ő a nagy rendező, sőt az egész
darabot is már ő írja tovább. Minden szépen halad egy
boldog kifejlet felé.
De talán mégsem ennyire egyszerű. És mi van a gonoszokkal: Frigyessel és Olivérrel? Szövetkeznek vagy egymás ellen fordulnak? A III. felvonás elején egy pillanatra
találkoznak, s Frigyes kilátásba helyezi: ha Olivér nem
találja meg öccsét, bosszúja ellene fordul. Hiába mondja
neki Olivér: „Sose szerettem az öcsémet” (III.1.14.),25
Frigyes megvetéssel taszítja el őt magától: „Úgy hát / Még
gazabb vagy” (III.1.16).26
Ők most hosszú időre eltűnnek a szemünk elől, mert
eközben az erdőben zeng az ének, Ámor nyilai röpködnek,
és szerelmek születnek a legkülönbözőbb és legváratlanabb kiadásokban. Silvius, a pásztorfiú szerelmes az őt
hidegen visszautasító Phoebébe, aki viszont – bizonyára
Freud nagy megelégedésére – a fiúnak álcázott Rosalinda
iránt lobban szerelemre. A kifinomult udvari műveltséget
sziporkázó Próbakő pedig Juciba, a tenyeres-talpas pa24
„This wide and universal theatre / Present more woeful pageants
than the scene / Wherein we play in.”
25
„I never lov’d my brother in my life.”
26
„More villain thou.”

rasztlányba szerelmes, s csak azért sóhajtozik, hogy „bár
több poézist dugtak volna beléd az istenek” (III.3.13.).27
Orlando pedig játssza a Ganymedes/Rosalinda által neki
kiszabott szerepet: jár „udvarolni”, mert úgy gondolja,
egy ál-Rosalindának vall szerelmet, miközben Rosalinda
eközben élvezettel s a játéktól önfeledten habzsolja szerelmének bókjait. Orlando búcsúzik, és esküvel ígéri, hogy
két óra múlva visszatér.
Már csak egy személy van pártában: Célia. Nem sokáig. Rosalinda és Célia Orlandót várják, de helyette más
érkezik: Olivér, méghozzá egy véres kendővel. Olivér elmeséli, hogy Orlando, miközben az erdőn át bolyongott,
egy tölgy alatt egy torzonborz alvó embert pillantott
meg. Nyakára éppen egy kígyó tekeredett, ám az idegen
érkeztével cikázott vissza a bokorba. Ott viszont egy
nőstény oroszlán hevert, amely az alvó moccanására várt.
S amikor Orlando közel hajolt hozzá, megpillantotta,
hogy testvérbátyja az. Célia Orlando elbeszéléséből
emlékszik, hogy e testvérbáty „a legelvetemültebb /
Testvér a földön” (IV. 3.122–123).28 Rosalinda kérdésére, hogy otthagyta-e az embert az éhes fenevadnak,
Olivér így válaszolt:
„Kétszer is elfordult, hogy veszni hagyja;
De a jóság nemesebb, mint a bosszú,
S a kísértésnél erősebb a vér:
Birokra kelt az oroszlánnal és
Csakhamar leterítette.” (IV.3.217–131.)29
És ekkor az elbeszélő az egyes szám harmadik személyből
átvált az elsőre:

„I would the gods had made thee poetical.”
„The most unnatural / That liv’d amongst men.”
29
„Twice did he turn his back, and purpos’d so. / But kindness, nobler
ever than revenge, / And nature, stronger than his just occasion, / made
him give battle to the lioness, / Who quickly fell before him.”
27

28
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OLIVÉR
„….A zajra
Ébredtem föl nyomorult szenderemből.
CÉLIA
Te vagy a bátyja?
ROSALINDA
Akit a haláltól – ?
CÉLIA
S aki annyiszor meg akartad ölni?
OLIVÉR
Az voltam; de már nem vagyok, nem is fáj
Bevallani, mi voltam: oly édes a megértés, és ami most
vagyok.
ROSALINDA
S a véres zsebkendő?
OLIVÉR Egy pillanat. –
Mikor elmondtunk mindent, hogy mi történt,
S könnyekben fürödtek szavaink,
Hogy például hogy jöttem e vadonba –
Ő végül a herceghez vezetett,
Aki más ruhát és ételt adott,
És rábízott öcsém szeretetére.
Orlando rögtön barlangjába vitt,
S levetkezett; ugyanis itt, a karján,
Az oroszlán feltépte a húsát, mely
Mindeddig vérzett, ő ekkor elájult
S ájultában téged szólongatott.” (IV.3.132–156.)30
30

„From miserable slumber I awaked. / CELIA: Are you his brother? / RO-

SALIND: Was’t you he rescued? / CELIA: Was’t you that did so oft contrive to

kill him? / OLIVER: ’Twas I; but ’tis not I. I do not shame / To tell you what I
was, since my conversion / So sweetly tastes, being the thing I am. / ROSALIND:
But, for the bloody napkin? / OLIVER: By and by. / When from the first to last
betwixt us two / Tears our recountments had most kindly bathed, / As how I
came into that desert place: – / In brief, he led me to the gentle duke, / Who
gave me fresh array and entertainment, / Committing me unto my brother’s
love; / Who led me instantly unto his cave, / There stripp’d himself, and here
upon his arm / The lioness had torn some flesh away, / Which all this while
had bled; and now he fainted / And cried, in fainting, upon Rosalind.”

A könyvtárnyi Shakespeare-szakirodalomban viszonylag
kevesen mutattak rá,31 hogy Orlando itt már nemcsak a
mitikus Herkules, hanem a tipikus Krisztus, azaz Krisztus
típusa is. Mert ki az, aki az őt lihegve üldözőkért, a bűnösökért a gonosz, démoni erőkkel is kész birokra kelni? Ki
az az igaz ember, aki – amint a zsoltáros mondja – „Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt
és a sárkányt” (Zsolt 91,13)?32 Csak a Christus Victor az,
aki harcol, küzd érettünk, ellenségeiért, s akinél „a jóság
nemesebb, mint a bosszú, / S a kísértésnél erősebb a vér”.
Ő az, aki, bár győztes e küzdelemben, „az oroszlán mégis
feltépi húsát”, amint azt a protoevangélum megjövendölte:
„Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt: a
te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg
a sarkát mardosod.” (1Móz 3,15) Bár a végső győzelem
a Victoré, a kivívott győzelemért a győztes vére folyt.
A „véres zsebkendőnek” ebben az összefüggésben van
emblematikus jelentősége.
És ezen a ponton válik nyilvánvalóvá Krisztus halálának
értelme. Nem azért adta magát halálra Krisztus, hogy a
haragvó Atyát kiengesztelje irántunk (az ember iránt az
Istent kiengesztelni nem kell, hiszen szeret; a bűn iránt
viszont nem lehet, mert szentsége a bűnnel összeférhetetlen). Véghelyi Antal helyesen mutatott rá, hogy Krisztus
áldozata miatt nem Istennek kell megváltoznia az ember
iránt, hanem a bűnösnek az Isten iránt: „Krisztus haláláért, de azt nem önmagában nézve, hanem a bennünk
véghezvitt művéért engesztelődik ki irántuk Isten, és
csillapul le bűneink miatti haragja.”33
Aki nem tompa az isteni kegyelemre, ha megérinti őt
a megváltás misztériuma, akkor üldözőből követő lesz,
azaz megtér. Ez történt a testvére haláláért Kainként
lihegő Olivér életében is. Ha az (embertől származó)
Például K NOWLES 1966, 1–22. o. ROBINSON 2008, 157–174. o.
Erre a bibliai utalásra Marsha S. ROBINSON a fent említett tanulmányában hívja fel a figyelmet: 2008, 167. o.
33
VÉGHELYI 2008, 141–156. o.
31

32
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halálos testvérgyűlöletben az (Istentől, illetve Krisztustól
származó) halálos testvérszeretet megérinti a bűnöst,
akkor élete száznyolcvan fokos irányváltást vesz. Vajta
Vilmos mutat rá Anders Nygren (1890–1978) svéd teológus világhíres könyve, az Eros és agapé alapján: „Az egyik
legmegragadóbb pont Nygrennek az a gondolata, hogy
Isten nem a szentség, hanem a bűn bázisán hozza létre a
vele való szövetséget. Így az agapét ténylegesen »halálos«
szeretetként lehet, illetve kell jellemezni, hiszen Róm
6,10-ben az apostol az odaadást az áldozatra vonatkozó
képpel juttatja kifejezésre. Vagyis a szeretet legteljesebb
mértékben Isten áldozatában, a kereszten valósul meg.”34
Mert mi is a „megtérés” (Olivér az eredetiben is a
„conversion” szót használja)? Olivér találó megfogalmazásában: „Az voltam; de már nem vagyok”, az eredetiben
„’Twas I; but ’tis not I”. A közelmúltban megjelent Irányváltás – Humán értelmiségiek megtérése című kötetben
az egyik tanúságtevő is ugyanezekkel a szavakkal írja
le megtérése lényegét: „Ma nem az vagyok, aki egykor
voltam. Egy irányra voltam beállítódva… de irányultságom megfordult, amit akkor izgalmasnak láttam, ma
már nem értékes, s amit akkor lenéztem, ma számomra
a legdrágább cél.”35
És ekkor a darabban megtörténik a csoda: a szerelem
nyilaitól mind ez idáig megóvott Célia és Olivér ugyanúgy
első látásra egymásba szeretnek, mint a darab elején Orlando és Rosalinda. Jelentős üzenete van ennek a történetnek:
amíg önmagunk körül forgunk, s a gyűlölet hajt bennünket, addig alkalmatlanok vagyunk a szerelemre, s ilyenkor
legfeljebb az erósz hajt bennünket. Ám ha megtérünk, ha
megtapasztaltuk az agapé, a halálos szeretet mibenlétét,
akkor készen állhatunk az igazi szerelemre, mert ilyenkor
nem nekünk kell futkosni a másik után, hanem Istentől
ajándékba kapjuk azt, akit ő nekünk legjobbnak talál.
34
35

FABINY 2009a, 315. o.
FABINY 2009b, 119. o.

És mi lesz a testvérgyűlölő, gonosz Frigyes herceggel?
Shakespeare ezt a szálat is elvarrja, igaz, rövidebben,
kevésbé kidolgozottan, mint Olivérét. A dráma végén
megjelenik a középső testvér, De Bois Jakab, aki arról
számol be, hogy bár Frigyes
„célja az volt,
Hogy bátyját elfogja és megölje.
E vad erdő szélén azonban egy
Öreg remetével találkozott,
Aki néhány szóval eltérítette
Szándékától és a földi világtól:
Trónját számkivetett bátyjára hagyta
És visszaadta minden vagyonát
A számkivetetteknek.” (V.5.156–163.)36
A remete hatására tehát Frigyes is megtér, s talán az sem
véletlen, hogy egyedül a melankolikus Jaques nem megy
vissza az udvarba az idős herceg társaságában, ő inkább a
megtért Frigyest választja, mondván: „az újhitüektől / Sok
mindent lehet hallani, tanulni” (V.4.183–184).37
Ez tehát az Ahogy tetszik kétszintes testvérrivalizációja,
amelyet a komédia parabolikus szubtextusaként értelmeztünk. Természetesen az egész drámát nem foghatjuk fel
keresztény allegóriaként, ám a komplex komikus cselekménybe Shakespeare finoman, sokak számára észrevétlenül szőtte be ezt a – Krisztus-hit szemüvegén keresztül
érzékelhető és értelmezhető – fonalat.
36
„Duke Frederick… / In his conduct, purposely to take / His brother
here, and put him to the sword. / And to the skirts of this wild wood
he came, / Where, meeting with an old religious man, / After some
question with him, was converted / Both from his enterprise and from
the world, / His crown bequeathing to his banish’d brother, / And all
their lands restor’d to them again / That were with him exil’d.”
37
„Out of these convertites, There is much matter to be heard and
learn’d.” Az Arden-kiadás szerkesztője hozzáteszi, hogy V. Károly 1555ös lemondása után kolostorba vonult.
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Befejezésként már csak egy gondolat kívánkozik ide. A dráma végén Rosalinda, a nagy művész és rendező az élet nagy
színpadán felvonultatja a négy szerelmespárt: Orlandót és önmagát, Olivért és Céliát, Silviust és Phoebét, Próbakőt és Jucit.
És ekkor Hymen, a házasság római istennője áldást mond…
„Az Ég is akkor boldog,
Midőn a földi dolgok
Jó véget érnek.” (V.4.108–110.)38
Az angol eredetiben az atone together kifejezést olvassuk,
amelyet az angol nyelv a bibliafordító William Tyndale-nek
köszönhet. Az atonement, azaz „at-one-ment” kifejezést
Tyndale 2Kor 5,18–21 fordításakor alkalmazta, ezzel adta
vissza a görög  igét: Isten Jézus Krisztusban
békéltette meg, azaz forrasztotta ismét eggyé önmagával a
tőle a bűneset óta elszakadt világot, azáltal, hogy az embert
önmagával a keresztfa oltárán „lecserélte”. Az Egyszülöttét
bűnné, átokká tette érettem és helyettem, s ezért nekünk
is adta a békéltetés szolgálatát. Az „at-one-ment” két szóból
származik, s ez a két fél eggyé válását fejezi ki. Feltételezi,
hogy e két fél korábban elidegenedett egymástól, a megbékélés révén ismét harmóniába kerülnek.
Az atonement, a rekonciliáció, megbékélés (Cserháti Sándor
szerint: „kibékélés”39) Isten és a bűnös ember megromlott
kapcsolatának helyrehozására, valamint a testvérét gyűlölő
ember gyógyítására vonatkozik. Ha az első földi bűn a halálos
testvérgyűlölet volt, akkor ezt csakis az önmagát halálra adó
tökéletes isteni szeretet teheti jóvá. A halálosan tökéletes isteni
szeretet, a krisztusi agapé tudja egyedül a testvérgyűlöletet
testvérszeretetté alakítani. Ez az önmagát halálra adó isteni
szeretet – hitünk értelmében a kereszt – az egyedüli reménység,
az egyedüli gyógyulás az emberi nemzetség halálos betegségére.
38
„Then is there mirth in heaven, / When earthly things made even /
Atone together.”
39
CSERHÁTI 2009, 200–209. o.
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Magyar protestáns házasénekek a 16–17.
században1


H. HUBERT GABRIELLA

A régi magyar protestáns házasénekek gazdag énekörökségünk egyik legváltozatosabb rétegéhez tartoznak, és nem
vesztették el aktualitásukat, ezért érdemes lenne néhányat közülük templomban, lakodalomban és otthon ma is
énekelnünk-olvasnunk. Nem kell külön bizonyítani, hogy
az egymásért vállalt felelősség egyik kitüntetett terepe
a házasság. Luther már 1529-ben kiadta Wittenbergben
esketési könyvecskéjét,2 s számos helyen foglalkozott a
házasság kérdésével.
Régi agendáink nemcsak a házassági liturgiát közlik,
hanem Luthert követve megtalálható bennük, hogy „a
házasság Istentől szereztetett társaság”, a házasság emlékeztet „az Úr Krisztussal való társalkodásra is”3 (1Móz
2,18.21–24; Ef 5,22–33), a házasságnak milyen keresztjei
(1Móz 3,16–19) és milyen vigasztalásai vannak (1Móz
1,27–28.31). A házasság okai között szinte mindegyik
agenda megemlíti: „szereztetett az szent házasság az tiszta
életnek követíséért, az förtelmes és gyalázatos életnek
pedig eltávoztatásáért” (1Kor 7).4 Bornemisza tágabb
Készült az OTKA K 77776-os pályázatának támogatásával.
Ein Trawbüchlin für die einfeltigen Pfarherr.
3
RMNY 396/3, 10b, 11b. A szövegeket mai helyesírásra átírt változatban (a korabeli kiejtést megtartva) közöljük.
4
RMNY 2341, F2b. Heltai Gáspár, Beythe István agendája (RMNY
154, RMNY 517), a keresztúri agenda (RMNY 833, 1221) szintén
1
2
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kontextusba helyezi ez utóbbi kérdést: „Rakva az egész
Szentírás és nagy sok krónikák és históriák, mint vesztek
az tisztátalan élet miatt fő-fő népek, jeles vitézek, bölcs
prédikátorok, gazdag és híres urak, királyok, császárok,
nemesek, parasztok, papok, barátok, pispekek, érsekek,
pápák, nagy nemzetek és sok népek. Példa egész Magyarország, Buda, Esztergom, példa Trója, Sodoma. Viszont
nagy dicséretet mond az Írás az tiszta életűek felől, Zsuzsannáról, Lucretiáról, ifjú Tóbiásról, Izsákról, kiknek Isten
igazgata házasságokat. Most is megtetszik mindenben,
hogy valaki fertelmes életben leledzik, az lelkiismeretiben
megsebesül, mindenkor nehéz és pokol kedvű, eszében
meggyühösül [megdühösül], megszelesedik [megvadul]…,
Istentűl elidegeneszik, minden dolgaiban megszégyeneszik,
és még gyermekiben is megbüntettetik.”5
Számos házassági prédikációt írtak a 16–17. századi
magyar protestáns prédikátorok, szinte valamennyi a
vízkereszt utáni második vasárnaphoz kapcsolódik, hiszen
a perikópa szerint a prédikáció alapigéje ekkor a kánai menyegző (Jn 2,1–11). Szinte valamennyi prédikáció (ahogy
agendáink egy része is) idézi a fenti bibliai helyeken kívül
még Mt 19,1–12-t, 1Kor 5-öt, 1Pt 3,1–7-et, de ahogy
Bornemisza Péter mondja: „rakva az egész Szentírás az
házasságnak ajánlásáról”.6 A prédikációk a kánai menyegző,
a házasság teológiai magyarázata után mindig a gyakorlati
tanításra térnek át: a házastársak egymásért és a jövő
nemzedékért felelősséget vállaltak a házasságukban, be
kell tartaniuk az isteni és emberi parancsokat, amelyek
a házastársakra különböző feladatokat és kötelességeket
rónak. Bornemisza például így oktat:
„Harmadszor az egyezséghöz ez kell, hogy egymásnak
engedelmesek legyenek, azaz egyik az másik gyarló vétkét
tartalmaz esketési részt és házassági tanítást. (A református agendák,
a különböző zsinati végzések, kéziratos és nyomtatott prózai források
áttekintése meghaladná e tanulmány keretét.)
5
RMNY 396/3, 18a–b.
6
RMNY 541, 95b.

örömest megbocsássák, mert vétek nélkül egymás közett
nem élhetünk. Azért níha süket is légy, néma is légy,
ne morogj minden aprólékért, hanem szép szóval szólj,
ha miben vétkezik, megbocsásd neki. Viszontag, ha a te
férjed níha vagy […] megszídna, vagy házi kárt művelne,
mind effélékben engedelmes légy, ne átkozd, megbocsásd
neki. Ez féle kevéssel oztán nagyot nyersz, mert holtig
való egyezség leszen közöttetek.
Negyedszer erre légyen az házasoknak gondjok, hogy
egymás szeretők legyenek, ne tettetességből, hanem ugyan
tiszta szívből […] szinte úgy szeresse egyik az másikot,
mint az önnön testét, avagy amint Krisztus is szerette az
ő híveit, ki ő magát és minden jovát örömest vélek közlé.
Így az házasok is semmit meg ne tagadjanak, hanem mind
szovakkal, mind cselekedetekkel megmutassák, hogy tiszta
szívből szeretik egymást, és így megmarad az egyezség
köztök, és őnékik is nem siralom, hanem öröm-élet és
gyönyörűség leszen az házasság.
Ötödszer ez is kell az egyezséghöz, hogy mindenik az ő
tisztekben szorgalmatoson eljárjon. Az asszony gyermekit
szépen nevelje, éltesse, tanyítsa, fonjon, szűjön, kertével,
földével bántasson, süssön, főzzen, és mindenképpen ő is
házi marháját szaporítsa, el ne tékozolja. Az fírfiú megént
szántson, kapáljon, vitézkedjék, kereskedjék, amit talál,
felesége nélkül el ne vesztegesse, el ne tékozolja, hanem
hazahordja. És ezeket mikor látják, oztán egyik az másikra
mosolyodik, és így is lassan-lassan az egyezség nevekedik
köztök…”7
Az egymásért vállalt felelősséget, a házasságban való
jól élést tehát folyamatosan tanulni kell, ahogy Bessenyei
Jakab tasnádi iskolamester írta énekében8 1562-ben:
„Az házasság néminémű oskola,
Az emberi életnek nagy példája,
7
8

RMNY 355, 121b–122b.
Jelen valál, Jézus Krisztus, szerzésben (RPHA 634).
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Melyben soha senki azt ne gondolja,
Hogy eleget tanolt, azt ne gondolja...”9
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Az agendákban, prédikációkban olvasható teológiai magyarázatok és gyakorlati tanácsok csaknem valamennyi eleme
megtalálható a 16–17. századi protestáns házasénekekben.
Miért keletkeztek ezek az énekek? Mert egyrészt a vallásos szerelmi költészet egyik megjelenési formája volt
a házasének. Olyan könyörgések és hálaadások ezek az
énekek, amelyek tanítás formájában szólnak még a szerelmi
érzésről is. Másrészt prédikátoraink szorgalmazták, hogy a
templomi szertartásban és lakodalomban házasénekeket,
házasságról szóló históriákat énekeljenek a hívek. Harmadrészt az énekek a reformátori tanítás egyik fő és
hathatós eszközeként jelentek meg ebben a korban – az
énekelt tanításokat könnyebben megjegyezhették a hívek.
Huszár Gál írja 1574-ben:
„...a tanításnak és intésnek nem mindenkor csak egyáltaljában [egyenesen] való beszéddel vagy közönséges oktatással, szólítással, feddéssel avagy kemény dorgálással kell
lenni. Hanem kedves isteni dicséretekkel, psalmusokkal
s egyéb lelki éneklésekkel is. Nem azért, mintha az Isten
inkább gyönyörködnék az énekszónak zengésében és hangicsálásában, hogynem mint az ő beszédének avagy valamely
imádságnak éneklés nélkül való elmondásában. […] De
a bűnnek miatta megbágyadt mi szívünk tunyaságának
fölserkentéséért. Hogy az isteni dicséretnek éneklése által
mind mimagunk nagyobb ájétatosságra gerjedjünk, s mind
a mi felebarátink inkább fölserkenjenek mivelünk egyetemben az Úristent tisztelni és magasztalni, Matth. 5.”10
Noha igen erős a didaxis, mégis némelyik ének vagy
egy-egy versszaka a korabeli magyar költészet kiemelkedő
darabjai közé sorolható.
A protestáns házaséneknek többféle alfaja virágzott a
9
10

RMKT XVI. század, 7: 185. o.
RMNY 353/1, A 2b–3a.

kezdetekben11 – tartalmilag az oktatás, erkölcsi tanítás és a
tréfás feddés két szélsősége között mozgott –, a vágáns- és
vallásos elemek együttesen is előfordulhatnak a versekben.
Így például a Tóbiás házasságáról írt bibliai históriában
a debreceni rektor, Dézsi András 1550-ben, megtörve a
történet menetét, kiszól kora emberéhez:
„De ha ti begyűltök az menyegezőben,
Kétféle nagy jószág [jóság, erény] vagyon erkölcstekben,
Az első jó erkölcs gonosz részegségben,
Ifjakkal tombolás [tánc], dicsekedtek ezben…”12
Az 1586-os Hallgassátok, jó uraim, amit néktek mondok
kezdetű énekben az ismeretlen szerző a korban össze nem
illő felek házasságát feddi:
„Én beszédem, házasnépek, tirólatok leszen,
Az ifjakrúl, kik vénekkel kapcsoltattok egyben,
Az papokrúl, kik ilyekrűl gondot nem visel[nek]...
Ellene vétsz, higgyed, bizony, Isten törvényének,
Anyád korát, ha magadnak vészesz feleségnek,
Ifjúságnak szép idejét, ha adod kofának [vénasszonynak]…
Ti, pásztorok, kik az népnek őrállói vagytok,
Nagy gyakorta az népeket errűl ellenzzétek,
Aggal öszve leányokat ne esküdtessétek.”13

11
A német házasének műfaja és kontextusai változatosabb, gazdagabb képet mutatnak. Johannes Mathesius Vom Ehestandt vnd Hausswesen című
kötetében (Nürnberg 1563) például házassági prédikációk és házasénekek
együttesen jelentek meg. Caspar Melissander 1587-ben olyan Christliches
Ehebüchleint állított össze legények és hajadonok számára, amelyben
házasénekek és -imádságok is vannak. Német házasénekpéldák találhatóak WACKERNAGEL gyűjteményében (1870–1877).
12
Minden embert erre szívem szerint intek (RPHA 958). RMNY 513,
323b.
13
RMKT XVI. század, új folyam 11: 381–382. o.
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Tatár (Tar?) Benedek gyülekezeti énekeskönyvben megjelenő 18 versszakos házasénekében14 szintén megjelenik
az életkori és a vágáns elem:
„Tudjátok, úgy illik ifjú aggal öszve,
Mint az íkes sólyom az bagoly físzkében,
És íletek akkor leszen egyezségben,
Mikor íl báránnyal farkas békességben…
Vigyétek esztökben ifjak magatokat,
És úgy tanítsátok házastársotokat,
Gyakran üsse nékik sompálca hátokat,
Hogy ők ne jargalják [fel-alá járkálják] csak az piacokat…”15
Protestáns házaséneknek nevezzük azokat a templomi
esküvőn vagy lakodalomban énekelt verseket, amelyek
a házasságról vallásos értelemben szólnak, szerzőjük és/
vagy a verset befogadó gyűjtemény protestáns. Egy-egy
házasének sok esetben más műfaji csoportba is beosztható.
Az énekekben előforduló vallási és világi elemek, a poétikai és retorikai megoldások szempontjából, valamint az
alkalomhoz kötöttség mértéke szerint az egyes csoportok
között kisebb-nagyobb átfedések lehetnek. A 16–17. századi protestáns házasénekeknek öt alfaját különíthetjük el:

ANTIK ÉS HUMANISTA EPITHALAMIUMOK
PROTESTÁNS MEGFELELŐI
Az első csoportba egy-egy adott alkalomra, házasságkötésre készült házasénekeket sorolunk. Bessenyei Jakab
1562-ben saját esküvőjére szerezte a Jelen valál, Jézus

14
15

Bölcsnek ő mondási nekünk azt jelentik (RPHA 194).
RMNY 713, 86–87.

Krisztus, szerzésben kezdetű énekét.16 137 strófában mondja
el Ceyx és a jégmadárrá változott Halcyone mitológiai
szerelmi történetét.17 Külön érdekessége a versnek, hogy
közvetlen forrása Johann Stigel német humanista költő
David Chytraeus rostocki evangélikus teológus esküvőjére
írt epithalamiuma.18 A mitológiai történet előtt és után
a házasság isteni eredetéről és a házasság iskolájáról szóló
részek vannak.
Az unitárius Pécsi János Emlékeztek sokan már a házasságról kezdetű verse egy kolozsvári ötvös esküvőjére
készült 1580-ban – ebben is találunk a bibliai és erkölcsi
intések mellett tréfás, vágáns elemeket:19
„Jó házasságának örömét, ki látni
Akarja, keresztet annak fel kell venni,
És sokat békével abban megkóstolni,
Tudjad, házas ifjú, így kell szentté lenni.”20
Vajdakamarási Lőrinc Látom, krónikákat, hogy nagy sokan
írnak kezdetű házasénekét az erdélyi kancellár, Kovacsóczy
Farkas esküvőjére írta 1580-ban.21 A fényes ünnepségen
az erdélyi főrendek és a városok képviselői is részt vettek.
Az esküvő fényét emelte Vajdakamarási éneke,22 amelyet
bizonyára el is énekeltek. Az első rész Jászón perzsa királyfi házasságát meséli el az indiai Druszellával, második
részként pedig a szent házasságra vonatkozó bibliai parafrázisokat függesztette a szerző.
A Nyilasi István és Zsámboki Anna 1548-as házasságára
szerzett ének vőlegényt és menyasszonyt megszólaltató,
RPHA 634.
Halcyone mint a tökéletes feleség példája Kőrösi István házassági
ajándékában, 1621-ben írt allegóriájában is megtalálható (RMKT XVII.
század, 8: 59. sz.).
18
RMNY 458.
19
RPHA 359.
20
RMKT XVI. század, új folyam 11: 129. o.
21
RPHA 832.
22
RMKT XVI. század, új folyam 11: 446. o.
16
17

211

212

„nyájas világiságú” vers. Más házassági alkalmon, akár
templomban való éneklésre alkalmas volta miatt Bornemisza Péter felvette énekeskönyvébe. Horváth János
értelmezése szerint: „Vőlegény, menyasszony magukévá
tették a prédikátori tanításokat a házasság szentségéről,
s a férfi tisztes szerelemvallás és intelem, a nő fogadalom
formájában ismétli meg azokat…”23
„Sokszor kértem én az Istent nagy szívem szerint,
Hogy mutasson társot nékem ez világ szerint,
Kivel holtig együtt éljek az Isten szerint.
Társul ada az Úristen téged énnékem,
Hogy te lennél nyavalyámban nagy segítségem,
Mindenekben ékességem, nagy tisztességem…
Responsio
Az virág így szól viszontag szeretőjének,
Kikről mostan szereztetett ez kisded ének,
Mert ők ketten Isten szerint így beszélettek.
Nálam kedves és szerelmes az te beszéded,
Drágalátos, tisztességes minden intésed,
Víg szívembe helyheztetem, mint drága kéncset…”24

BIBLIAI HISTÓRIÁK, VERSES BIBLIAI KÖNYVEK
Ilyen a már említett Tóbiás házasságáról szóló ének vagy
Batizi András 1546-ban írt Izsák házasságáról való históriája,25 amelyben a bibliai történet parafrázisa végén
megtalálható az értelmezés, tanítás is:

23
24
25

HORVÁTH 1957, 244. o.
RMNY 513, 237a–238a; RPHA 1291.
Régen, nagy időben, a vízözön után (RPHA 1192).

„Ő házasságokat Úristen megálda,
Mert tőlök származék az Jákob pátriárka,
Jákobtól kediglen szépen származának
Tizenkét seregök, tizenkét nemzetségök.
Ezekből megértjük, hogy Isten szerzötte
Az szent házasságot, és ő meg is szentölte,
Három szép okáért ő nekünk röndölte,
És áldomásával őtet megkörnyéközte.
Előszer egymásnak nagy segedelmére,
Emberi nemzetnek elszaporodására,
Angyali romlásnak megépülésére,
És paráznaságnak eltávoztatására…”26
Az unitárius Bogáti Fazakas Miklós 1584-es Énekek énekefordítása,27 dramatizált dialógusa a modern kiadásoknak
hála ma is élő szöveg:
„Az szeretet erejét minden tudja,
Mert mindenben magát az megmutatja,
Fákban, füvekben, barmokban kiáltja,
Halban, vadban, madárban magát tartja…”
A 138 strófás ének egyrészt ahhoz az értelmezéshez kapcsolódik, amely Isten és Izrael kapcsolatának látja a költeményt. A címe szerint a 45. zsoltárral egy tárgyú. A lírai
költeménnyé formált éneket Bogáti Fazakas egyértelműen
belehelyezi az allegorikus értelmezés közegébe:
„Interpretatio
Egy beszéddel Izraelnek jegyese,
Isten az szent népnek gondviselője,
26
27

RMNY 513, 320a.
RPHA 47.
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Házasok szerelmében jelentette,
Ez énekben híveit mint szerette…
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Ez az virágének rövid summája,
fű jegyese Istennek és mátkája
az jámbor Ábrahámnak maradékja,
másod attúl távol az pogány magva…”28
Az énekben a profán értelmezés is benne foglaltatik,
amely miatt ez a bibliai könyv egyben a szerelmi költészet
archetípusává is vált az évszázadok során: valószínűleg a
nyelvezete miatt nevezte Bogáti Fazakas virágéneknek
fordítását, amely szó a 16. századi magyar irodalomban
a szerelmi, erotikus költeményeket jelentette, s prédikátoraink rendre tiltották is éneklésüket.

PRÉDIKÁCIÓS ÉNEKKÉNT HASZNÁLT
HÁZASÉNEKEK29
Ezek a hosszabb versezetek – Bornemisza megfogalmazása
szerint – „házunknál és házunkon kívül, menyegzőben és
mértékletes, nem zabáló lakodalomban” énekelt prédikációk.30 16. századi prédikátoraink útmutatása szerint
a lakodalomban is vallásos énekeket kell énekelni. A lakodalmon Kulcsár György alsólendvai lelkész 1574-ben a
mértékletes örvendezést írja elő, ahonnan távol vannak a
gonosz vétkek, „az undok és fajtalan beszédűek, mint az oly
síposok és hegedűsek, kik csak az sok fajtalan beszéddel
töltönek üdőt, és azzal vigasztalják az vendégeket”. Ehelyett
Énekek éneke 1980, 51, 74, 76.
Tolnai Fabricius Bálint Tiszteletes személyek, kik itt jelen vagytok
(RPHA 1385) kezdetű énekét is besorolhatjuk a prédikációs énekek
közé: lakodalmon énekelhető oktató vers, címe szerint: Historia de
moribus in convivio. Vágáns és vallásos elemek keverednek benne (vö.
RMKT XVI. század, új folyam 11: 414–415. o.).
30
RMNY 513, [ ]2b.
28

29

istenfélelmet, tisztességes vigasságot és örvendezést, a
„szent dolgok felől való beszélést” és „szönetlen való imádkozást” ajánl.31 Bornemisza prédikációjában részletesebb
utasítást ad: a lakodalomban ne legyenek „se tobzodók, se
kevélyek, se felettébb való költségvesztegetők, se fajtalan,
hegedős beszédűek”; „…tisztességes örömek, mulatságok
és ékes öltözetek ő köztök meglehetnek, jámbor keresztyéni beszédeket szólhatnak, és szép, mértékletes italból
egymásnak jót kérhetnek. Istennek hálákat adhatnak,
és az házasokat áldhatják. És szép historiákat és isteni
dicséreteket az lantosok énekelhetnek.”32 Bornemisza
tehát bibliai históriákat, prédikációs énekeket, gyülekezeti énekeket ajánlott a menyegzői vigassághoz. 1582-es
énekeskönyve (RMNy 513) összeállításakor éppen ezért
gondoskodott róla, hogy a hívek a lakodalmon is el legyenek látva megfelelő énekekkel. Gyülekezeti énekként élt,
de a prédikációs ének jegyeit is hordozza Batizi András
házaséneke:33
„Jámbor házasok, meghallgassátok,
Tü rendeteket megtanuljátok,
És az okait meggondoljátok,
Hogy tisztetekben ti eljárjatok.
Semmi nem egyéb az szent házasság,
Hanem tisztaság és nagy jámborság,
Istentől szerzett igaz társaság,
És törvény szerént való nyájasság.”34
Batizi éneke nem egyes szám első személyben íródott,
nem egy meghatározott esküvői alkalomra készült, hanem
szinte valamennyi protestáns tanítást összefoglal, mint
egy prédikációs ének. Így a verset valamennyi esküvőn
31
32
33
34

RMNY 334, 151a.
RMNY 355, 99a.
RPHA 626.
RMNY 513, 150a.
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énekelhették. Az éneknek ma már csak a templomban
énekelhető változatát ismerjük, de volt egy talán még hoszszabb, menyegzőben énekelhető változata is.35 Változatos
ennek a 33 strófás házaséneknek a befogadástörténete: a
16. században még egyaránt közölték az evangélikus és a
református nyomtatott énekeskönyvek. A 17. században
elsősorban kéziratokban tűnt fel, mígnem a 17. század
végi Zöngedöző mennyei karban újra ki nem nyomtatták
(Lőcse 1692–1696).36 M. Sartorius János a Magyar lelki
órából (Wittenberg, 1730) kihagyta, de az Új zengedező mennyei kar 1743-tól kezdve újra élővé tette (357.
számú ének). A nemescsói egyházközség tulajdonában
lévő 18. századi kéziratos agenda énekjegyzéke (Index
Cantionum…) is ajánlja éneklését a vízkereszt utáni 2.
vasárnapon. Egy későbbi kéz lapszéli bejegyzése azonban
mutatja az ének kettős – gyülekezeti énekként és énekelt
prédikációként való – használatát: „Menyegzőbe való, nem
publice énekelni.”

GYÜLEKEZETI HÁZASÉNEKEK
A prédikációkból jól ismert tanítások visszhangoznak a
versekben is.37 Ezek a házasénekek könyörgések és/vagy
hálaadások. Könyörgés, amennyiben házasság előtt a jó
házastársért, házasság után pedig a jó házaséletért folyamodnak a szerzők. A hálaadások az elnyert társért és
áldásért mondanak köszönetet, dicsőítik Isten szerzését
35
Bornemisza Foliopostillájában énekeket ajánl prédikáció előttre.
A vízkereszt utáni 2. vasárnapnál többek között ez szerepel: „Jámbor
házasok, meghallgassátok etc. Ez ének megvagyon ez könyvben [ti.
az énekeskönyvben] megkorrigálva, hogy templomba is énekelhetni.”
(RMNY 541, 90a.) Ma csak ezt a változatot ismerjük.
36
1700-ig Batizi éneke két protestáns, öt evangélikus, három református, egy unitárius és hat világi (nyomtatott vagy kéziratos) gyűjteményben őrződött meg.
37
A tanítások versekben való megjelenésének összefoglalását lásd H.
HUBERT 1998.

és jóvoltát. Az egyik ismeretlen szerző 20 versszakon
keresztül könyörög az Atyához jó házastársért:38
„Oltalmazz engemet az csalárd ördögtűl,
Szabadíts meg immár sok kísírtetitűl,
Egy jó házastársot adj nekem ezentűl,
Kit bizonnyal várok csak Istenségedtűl…
Szeretettel engem tiszteljen, hallgasson,
Bánatomat látván akkor vigasztaljon,
Jóra intésemre örömest hajoljon,
Harag, gonosz kedvet soha ne mutasson.
Az két szemét reám gyakorta terjessze,
Hol jóra tanítom, jól eszében vegye,
Az mivel bántanám, ingyen se [egyáltalán ne] jelentse,
Kivel nagy szerelmét hozzám megjelentse…”39
Elsősorban két evangélikus gyűjteményben találkozhatunk
házasénekeknek szentelt résszel. Az egyik Bornemisza Péter
1582-es énekeskönyvének 2. része,40 amelyben Házasságért
való könyörgések és dicséretek cím alatt nyolc házasének
található,41 köztük alkalomra szóló, titkos kívánságnak vagy
tisztaságnak a kérése és hálaadás a tiszta életért is. A tiszta

Szent Jánosnál Krisztus azt fogadja nekünk (RPHA 1317).
RMNY 513, 235a-b
40
RMNY 513. Bornemisza énekeskönyve második részének „rövid
dicséretei” gyülekezeti és/vagy magánhasználatra is alkalmas énekeket
tartalmaznak.
41
Szent Jánosnál Krisztus azt fogadja nekünk (RPHA 1317); Dicsérjük
most, keresztyének, az Atya Úristent (RPHA 279); Paniti János: Istennek
Szent Lelke illette szívemet (RPHA 612); Sokszor kértem én az Istent
nagy szívem szerint (RPHA 1291); B. M.: Igazságod szerint tartozol,
Istenem, meghallgatni kérésem (RPHA 564); Számtalan sokszor neked
könyörgöttem (RPHA 1299); Sziráki Balázs: Seregeknek Ura és erős
Istene (RPHA 1224); Massay Ágnes(?): Mostan vettem, Uram, én ezt
eszembe (RPHA 1021).
38

39
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élet megőrzéséért és az utódokért szóló házastársi könyörgés
egyik legszebb példája Sziráki Balázs deák 1550-es éneke:
„Az mi életünkben tarts meg egészségben,
Tiszta, szeplő nélkül, egymás szerelmünkben,
Keresztyén nép köz[öt]t jó hírben és névben,
Erősíts holtunkig nagy tisztességünkben.
Lásd meg [részeltesd], kegyes Atyánk, mi házasságunkat,
Lelki-testi jókkal víg társaságunkat,
Adj te, kedved szerint, nékünk magzatokat,
Nagy szép engedelmes fiakat, lányokat…
Sok gyenge vesszőcskék tőlük származzanak,
Mint [a] szép termő fák, úgyan ágazzanak,
Megvirágozzanak, gyümölcset hozzanak,
Kiket vénségünkben szemeink lássanak…”42
A másik gyűjtemény az 1593-as Bártfai énekeskönyv,43
amelynek ismeretlen szerkesztője minden éneket az egyházi év ünnepeihez kapcsolt. Így a vízkereszt utáni 2.
vasárnaphoz (Jn 2,1–11) hét házaséneket csoportosított.44
Csaknem valamennyi házasének részletezi a házasok tisztét (feladatát, kötelességét): istenfélők legyenek – a korban
ezt úgy is mondták: jámborok legyenek. E szónak bárgyú
jelentése csak a 18. században jelent meg, a 16–17. században
’derék’, ’jó’, ’tisztességes’, ’tiszta erkölcsű’, ’kegyes’, ’istenfélő’
jelentésben fordul elő. A Jámbor házasok… kezdetű Batiziének összefoglalja a férfiak és asszonyok helyét a házasságban:
RMNY 513, 240a.
RMNY 713.
44
Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 626); Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 207); Paniti János: Istennek Szent
Lelke illette szívemet (RPHA 612); B. M.: Igazságod szerint tartozol,
Istenem, meghallgatni kérésem (RPHA 564); Sziráki Balázs: Seregeknek
Ura és erős Istene (RPHA 1224); Massay Ágnes(?): Mostan vettem,
Uram, én ezt eszembe (RPHA 1021); Tatár (Tar?) Benedek: Bölcsnek
ő mondási nekünk azt jelentik (RPHA 194).
42

43

„A férfiúnak ez az ő tiszti,
Ő feleségét igen szeresse,
Igaz munkával őtet éltesse,
Mint önnön magát, úgyan szeresse.
Ő feleségét jóra oktassa,
Meg ne rongálja, de megdorgálja,
Meg ne utálja, inkább táplálja,
És háza népét jóra tanítsa…

Asszonyembernek ez az ő tiszti,
Hogy az ő férjét igen szeresse,
Urának mondja, őtet böcsülje,
Neki engedjen, őtet tisztelje.
Az ő Urának házát őrizze,
És morhájának [vagyonának,
ingóságának] gondját viselje,
Az szövést-fonást el ne felejtse,
És háza népét ő jóra intse.
Ő magzatinak gondját viselje,
Nagy szeretettel őket nevelje,
Az nagy Istennek ő félelmére
Őket tanítsa, és jóra intse…”45

A 16–17. században a 128. zsoltárnak több fordítása is
keletkezett, de dallama és költői megformálása miatt házasénekként valószínűleg leggyakrabban a Boldogok azok, kik
Istent félik kezdetűt énekelték.46 A zsoltárparafrázis 1560-tól
kezdve megtalálható evangélikus, református és unitárius
énekeskönyvekben.47 A házasság iskolájában való istenfélő
élet, amelyben a házastársak felelősségteljesen, a rendet
megtartva élnek, megteremti a boldogságot. És megteremti
az egymás iránti felelősségnek egy tágabb dimenzióját is: a
jövendő nemzedékek iránti felelősséget. A zsoltárt teológiai
tartalma (az istenfélelem boldogsághoz vezet) alkalmassá
teszi arra, hogy házassági áldásként használják.
A 128. zsoltár házasénekként való használatának egyik
legjellemzőbb példája a korban Nicolaus Selnecker (1530–
1592) parafrázisa:48 Wohl dem, der lebt in Gottes Furcht.
Csak az első három versszak követi az eredeti bibliai
szöveget, a további öt strófa már a házasságra vonatkoztatható, Jézus Krisztushoz szóló könyörgés. Címe szerint
is házaséneknek készült: Für den heiligen Ehestand.
MNY 513, 151a–b.
RPHA 207.
47
1700-ig huszonnégy protestáns, kilenc evangélikus, nyolc református, öt unitárius, két katolikus és két világi (nyomtatott vagy kéziratos)
gyűjteményben őrződött meg.
48
JEREMIAS 1999, 45–48. o.
45

46
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Az ismeretlen magyar fordító szintén megtoldja az
eredeti szöveget protestáns teológiai mondanivalóval:
„Boldogok azok, kik Istent félik,
És igaz hitvel kik őtet veszik…
És hogy láthassad fiad fiait,
Nemzetségidnek szaporodásit,
És békességnek drága gyümölcsét,
Keresztyéneknek hitben épülését.”
A zsoltár végét a bibliai szöveg anagogikus értelmezésével (a földi házasság mennyei magyarázatával) egészíti ki:
„Mert kellemetes házasság Istenben, / Kit megkoronáz
örök dicsőségben.”49
Az első olyan magyar gyűjtemény, amely többszólamú gyülekezeti énekeket is megőrzött, evangélikus kézirat, a 17. században keletkezett Eperjesi graduál. A 128. zsoltár négyszólamú
tételét látva és énekelve50 elképzelhetjük, hogy ez az ének
nemcsak a 17. században, hanem ma is gazdagíthatná a házassági szertartást mind teológiai, mind esztétikai szempontból.
A 128. zsoltár már a középkorban is a házassági szertartásoknak szerves részévé vált. Heltai Gáspár vagy Beythe István
agendájában51 a házasságkötés szertartásának végén, áldásként
szerepel. A gyülekezeti énekekben gyakori intertextualitás
példája is lehet Batizi András említett házaséneke (Jámbor
házasok…), amelynek végén, a versbe beleépítve szintén megtaláljuk a 128. zsoltárt. Bogáti Fazakas Miklós a gyülekezeti éneket
(Boldogok azok, kik Istent félik) „jámbor házasok énekeként”52
csatolta a Forró János esküvője tiszteletére írt alkalmi verséhez.53
A házassággal kapcsolatban a 128. zsoltár változatos felhasználására még egy példát hozhatunk. A református lelkész,
Miskolci Csulyak István kéziratos Diarium apodemicumában
49
50
51
52
53

RMNY 160/1: Y7b-8a
FERENCZI 1988, 570. tétel.
RMNY 154, 517.
RMNY 662, B4r.
Jóval látta Isten világon az embert, kinek oly asszonyt adott (RPHA 693).

található egy olyan 1608-ban keletkezett verssorozat, amelynek egyes darabjait egy-egy alkalmon (eljegyzésen, illetve
lakodalmon) énekelték el. A ciklus bevezető darabja a 128.
zsoltár fordítása, megtoldva a vendéglátó jókívánságával,
áldásával.54 (A 128. zsoltárt lásd a függelékben.)
A 17. században két gyülekezeti házasénekkel gazdagodtak énekeskönyveink. Szenci Molnár Albert nemcsak
a zsoltárköltészetet újította meg, hanem az énekeskönyvszerkesztést is. 1612-ben a Bibliával és a kátéval együtt adta
ki énekeskönyvét.55 Ebben a 150 zsoltár mellett 71 templomi
liturgiában használható gyülekezeti ének is található. Szenci
Molnár házaséneknek egyrészt Sziráki Balázs énekét, másrészt a 65. genfi zsoltár dallamára szerzett saját versét ajánlja,
amely – ellentétben több egyes szám első személyben írt és
alkalmi jelleget is hordozó 16. századi énekkel – gyülekezeti
jellege miatt jól énekelhető a házassági szertartáson:
„Kezdetben, hogy Isten Ádámot
Képére teremté,
Reá bocsáta nagy mély álmot,
És csontját kivövé.
Kiből egy asszonyi állatot
Szerze szerelmesen,
És Ádámnak ezféle társot
Ajánla kegyesen,
Mondván: együtt éljetek híven,
És szaporodjatok…”56
A másik gyülekezeti házasének nyelvezete, kifejezései
alapján lehet, hogy a 16. században keletkezett, de először 17. századi kéziratban,57 majd az 1647-ben Bártfán
Boldog ember, az Urat ki féli erősen (RMKT XVII. század, 2: 18–23. sz.).
RMNY 1037/2.
56
RMKT XVII. század, 6: 158. sz. Első nyomtatott megjelenése az
1607-es zsoltárkiadás függelékében, RMNY 962/2, 59.
57
Lipcsei-kódex, 41a.
54

55
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kinyomtatott énekeskönyvben jelent meg,58 és a 18. századi
Új zengedező mennyei karokban is helyet kapott:59
„Istenem, Uram, néked hálát adok,
Szívemben szentelt áldozatot nyújtok,
Hogy az, kit én most látok,
Házastársomnak tartok,
Törvényed szerint véle vigadozok.
Gyermekségemtől fogva könyörgöttem,
Hogyha egyedül ez világra jöttem,
Legyen oly társ mellettem,
Ki könnyebbítse terhem,
Azt teáltalad, látom, hogy megnyertem.”60

NEM GYÜLEKEZETI ÉNEKKÉNT HASZNÁLT,
DE AZ 1–3. CSOPORTBA SEM SOROLHATÓ
PROTESTÁNS HÁZASÉNEKEK
Általában a befogadó, az összeíró személy használatára összeállított kéziratokban maradtak fenn. Ilyen például a valószínűleg
Szentsei György által összeállított Szentsei-daloskönyv, amely
különböző műfajú vallási és világi énekek gyűjteménye. A komoly és tréfás házasénekek, lakodalmi gajdok, csúfolók között
szerepel István deák 1640-ben írt éneke, amelynek első versszaka, gondolatai és kifejezései a 16. századi Sokszor kértem én
az Istent nagy szívem szerint61 kezdetű vers hatását mutatják:62
RMNY 2163/2.
Az ÚZMK-ban a 356–359. szám alatt találhatóak meg a házasénekek:
Boldogok azok, kik Istent félik; Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok; Istenem, Uram, néked hálát adok; Szenci Molnár Albert:
Kezdetben, hogy Isten Ádámot képére teremté.
60
RMKT XVII. század, 8: 131. sz.
61
RPHA 1291.
62
Szentsei-daloskönyv, 2: 403.
58
59

„Istenemtűl, mit én szívem szerént,
Kértem sokszor hivatalom szerént,
Hogy szerzése szerént,
Nékem kedvem szerént
Való társot adjon világ szerént…”63
A magánájtatosságra szánt Balassi–Rimay Istenes énekei kiadásaiban jelent meg az Aki indul hosszú útra kezdetű házasének:64
„A férfinak szép címere,
Dolgainak kívánt vége,
Tisztessége, s híre, neve,
A jó asszony segítsége s élte…
Ó boldogság! Ó nagy öröm!
Ó nagy jószág s segedelem!
Én Istenem, adjad érnem,
Ily drága vendégben légyen részem!…”
Külön kell megemlíteni azokat a nem házasénekként keletkező verseket, amelyek azonban szoros kapcsolatban vannak a
házasság témájával.65 Legtipikusabb példája Balassi jól ismert
éneke, a Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét,66 amely
Balassinak a „maga kezével írt” könyvében a következő cím
Szentsei-daloskönyv, 29. sz.
RMKT XVII. század, 3: 41. sz. Az egész verset elolvasva jogosnak
érezhetjük Stoll Bélának az énekhez fűzött jegyzetben tett megállapítását: „inkább a szerelmi énekek közé való”.
65
Többféle témájú vers sorolható ebbe a csoportba. Néhány példa ezek
közül: a kolozsvári Ádám Jánosnak az elhunyt felesége emlékére írt
1606-os éneke (Ó, mely örvendetes, s gyönyörűséges volt a szentséges
egyezség – RMKT XVII. század, 1: 25. sz.); Czeglédi Istvánnak a papok
nőtlenségét csúfoló verse (Csuda idő virrada, s támada fel nékünk –
RMKT XVII. század, 10: 8. sz.); Rimay János unokaöccsének, Madách
Gáspárnak a jó és gonosz asszonyokról írt versei (Ne higgy mindenkor
az asszonyállatnak; Asszonyállat, ha haragszik, ugyan reszket; Feleséget
ne végy magadnak jószágért; Nagy Isten ajándéka; Asszonyembernek
szemérmetessége – RMKT XVII. század, 12: 22/I–II., 23., 35., 36. sz.).
66
RPHA 185.
63

64
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alatt szerepel: Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor,
hogy házasodni szándékozott.67 Balassi katolikus korszakában
formába öntött Hymni tres ad Sacrosanctam Trinitatem cím
alatti harmadik himnusza – Hymnus tertius ad Spiritum
Sanctum pro felici conjugio –, amelyben a Szentlélekhez
mint a jó házasság szerzőjéhez fordul a költő, egyértelműen
besorolható a házasénekműfajba is:
„Az Szentháromságnak harmadik személye,
Szerelemnek Isten szerént gerjesztője,
Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője,
Szívek szentelője…
Régi szentek házasságát te szerzetted,
Az én szívemet is csak te ébresztetted,
Egy árva szép szűzhöz mostan gerjesztetted,
Érnem ezt engedted;
Könyörgök tenéked, hogy szentelj meg engem,
Tulajdon templomod, hogy lehessen lelkem,
Szeplő nélkül, tiszta legyen én életem,
Lakozzál te bennem!…68
A házasság mint a Szentlélek ajándéka megjelenik egy másik
házasénekben is, Paniti János nagyszombati polgár 1554-es
könyörgésében,69 amely istentiszteleten is énekelhető:70
„Istennek Szent Lelke illette szívemet,
Nagy kegyelmessége elővőn engemet,
Mikor társul ada énnékem tégedet,
És szent szerzésében helyheztete minket…”71

67
68
69
70
71

BALASSI 1951, 1: 36. sz.
BALASSI 1951, 1: 70. sz.
RPHA 612.
BOTTA 1988, 292–293. o.
RMNY 513, 236b.

A református lelkész, Decsi Gáspár 1579-ben megverselte
Dávid és Betsabé bibliai történetét. A történet bőven
szolgáltat erkölcsi tanulságokat, Decsi ezeket kibontva
többször érinti a házasságot is:
„Itt már néktek szólok, ifjak, meghallgassátok,
Kik házasság rendire magatokat adjátok,
Uriás veszedelmét eszetekben tartsátok,
És jól meggondoljátok,
Akkor úgy forgódjatok, asszonnyal házatokban
Hogy halált ne hozzatok…
De láss méltatlan dolgot, sokakban gonoszságot,
Ifjak az házasságot kerülik, mint az árkot,
Más ember feleségét az bűnre kévánjátok,
Istent nem gondoljátok,
Az mi tinéktek nem jó, másnak is úgy az nem jó,
Látni nem akarjátok.
Kik házasságban vagytok, nagyobb ti gonoszságtok,
Hamar mert megunjátok az szegény Katus asszont,
Mihelt vénség, betegség miatt színe meghervad,
Vagy másé szebbnek tetszik…”72
A házasének bemutatott öt csoportja, az idézetek az egymás
iránti felelősség témájának egyik különleges hordozóját mutatták be. A régi magyar protestáns házasénekek egyház-,
irodalom- és zenetörténeti értékük mellett nem vesztették
el aktualitásukat sem: a házasságra készülők tanításában,
esketési szertartáson és lakodalomban élő örökségként érdemes lenne használnunk, énekelnünk őket.

72
Drága dolgot beszélek, kérlek, meghallgassátok (RPHA 289). RMKT
XVI. század, új folyam 11: 51–53. o.
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3. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő;
gyermekeid olyanok asztalod
körül, mint az olajfacsemeték.

Biblia73
Az istenfélők házán áldás van.
Zarándokének

3. Ő feleségek hozzájok illendő,
Házokban leszen, mint jó
termő szőlő,
Fiai neki hitben nevekednek,
Asztala környül, mint oliva
vesszők.

Huszár Gál 1560-as énekeskönyve
(ismeretlen ford.)74
Azon psalmus [128.] a Salve
benigne rex Ladislae nótájára
[kottával]
1. Boldog mindenki, aki az Urat 1. Boldogok azok, kik Istent félik,
féli, és az ő útjain jár.
És igaz hitvel, kik őtet veszik,
Parancsolatját nékie teszik,
Kezek munkáját, kik igazán eszik.
2. Kezed munkája után élsz,
2. Kezök munkáját Isten megáldja,
boldog vagy, és jól megy sorod. Eledeleket megszaporítja,
És életeket meghosszabbítja,
Az igaz útra őket igazgatja.

128. zsoltár

FÜGGELÉK

2. Felesége mellette,
Mint termő szőlőtő,
Fiai előtte,
Mint zöld olajfa vessző,

2. Feleséged házadban,
Mint a szőlővessző,
Gyümölcsöt szépet hozván,
Ha eljő az idő.
Meglátod gyermekidöt
Te asztalod körül,
Renddel, mint olajvesszőt,
Kikben szíved örül.

Miskolci Csulyak István fordítása75 Szenci Molnár Albert fordítása76
Psal. CXXVIII.
CXXVIII. zsoltár. C[lément]
M[arot]
Tanúság az isteni félelemről
[kottával]
1. Boldog ember, az Urat
1. Boldog az ember nyilván,
Ki féli erősen
Ki az Istent féli,
És járja ő utát
Ő utaiban járván
Lábaival ékesen,
Ösvényét kedveli,
Mert magadat táplálod
Mert keze munkájából
Eszik életében,
Kezed munkájával,
Isten megáldja dolgod,
Mennyei boldogságból,
Részeltetik hitben.
Lát jó állapattal.
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6. és megláthasd unokáidat is!
Békesség legyen Izráelben!

5. Áldjon meg téged a Sionról
az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem
jólétét egész életeden át,

Eképpen áldatik az
Ember meg Istentől,
Ki féli őtet igaz,
Töredelmes szíből.

3. Isten téged megáldjon
Magas mennyországból,
És ajándékozzon
Ékes, szép tárházából,
5. És hogy láthassad fiad fiait,
Hogy te szaporodását
Fiad fiainak,
Nemzetségidnek szaporodásit,
És békességnek drága gyümölcsét, Lássad s megmaradását
Keresztyéneknek hitben épülését. Isten fiainak.
Fiat pausa73
6. Eképpen áldja embert meg
az Isten,
Ki féli őtet minden időben,
És aki bízik ő ígéretében,
Támasza leszen az ő életében.
7. Szent Dávid írta ezt a Zsoltárkönyvben,
Ékesen mondja százhuszonnyolc részében,
Mert kellemetes házasság Istenben,
Kit megkoronáz örök dicsőségben.

4. Ilyen áldásban részesül az az 4. Megáldjon téged az kegyes Isten,
ember, aki féli az Urat.
És öregbítsen az igaz hitben,
Hogy te vallhassad
idvösségedet,
Tégedet vigyen örök dicsőségbe!
Ő megáldja éltedet
Az Sion hegyéről,
Sok jóval lát tégedet
Az Jeruzsálemből.
4. És végre te meglátod
Fiadnak fiait,
Izraelnek csudálod
Nagy szép békességit.

3. Ez igen szép ajándék,
Kit az Isten enged
Az ő benne hívőknek,
Az kiket ő szeret:
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Bessenyei Jakab: A házasságról való szép ének (1562)
(részlet)
„104. Ezeknek az Isten ad jó szerencsét,
Egyakaratóvá teszi ezeket,
Istenfélő gyermekekkel ezeket,
Házasság gyümölcsével áldja őket.
105. Úgy áldja meg ezeket az Úristen,
Mint az olajfa ágát az kertekben,
Termővé teszi őket gyermekekben,
Asztala környül való beszélésben.
106. Jó kedvvel látják szüléjek magzatjokat,
Nézik úgy, mint igen szép országokat,
Sőt, minden országoknál ők ezeket,
Nagyobbnak böcsülik ajándékokat.”78

73
Votum hospitio activi: 4. Böcsületes uraim, / Házam ékességi, / Jóakaró
barátim, / Örömem oszlopi, / Kik tisztességem napján / Jelenvoltokkal, /
Felruháztok mostan / Mennyből kívánt jókkal.
5. Isten áldása szálljon / Reátok bőséggel, / Tárháza gazdagítson / Maradandó kinccsel, / Hogy Istent mennyországban / Velem egyetemben, /
Dicsérjük vígasságban, / Minden mondja, Amen.
74
Biblia 1975, 796.
75
RMNY 160/1, Y7r-8r.
76
RMKT XVII. század, 2: 18. sz.
77
RMKT XVII. század, 6: 128. sz.
78
RMKT XVI. század, 7: 196. o.

Eperjesi graduál79

79

FERENCZI 1988, 570. tétel.
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A testvérkérdés néhány pszichológiai
és teológiai aspektusa


ZAY BALÁZS

A kereszténység alapvető értéke a testvériség. A hívők közösségéről Pál apostol azt mondta, egy test tagjai vagyunk
(Róm 12,5). A születés révén adott vérségi kötelék Krisztus
áldozati halála, illetve az újjászületés révén a hittestvérek
szélesebb körére tevődik át. A Biblia sem csak az említett
ideális képet tárja elénk; leírja az árnyoldalt is.
Már a fenti rövidke leírás is magában rejti annak hátterét, miért olyan nehéz megélni ezt a kétségkívül szépen
hangzó testvériséget. A születés révén adott vérségi kötelék ugyanis egyáltalán nem problémamentes az ember
számára, megoldása évtizedeket is igénybe vehet.
Ott van ugyan az újjászületés, amellyel másféle létforma
lehetősége nyílik meg a hitre jutott ember előtt, ám azért,
hogy ez a lehetőség ténylegesen valóra váljon, keményen
meg kell küzdenie az embernek, sokakkal, sok mindennel,
de úgy tűnik, gyakran legfőképpen saját magával.
Nem kell hosszan olvasnunk a Szentírást ahhoz, hogy a
testvérkérdés tragikus terheltségével szembesüljünk. Nem
érdemes szépíteni, a legelső született gyermek agyonütötte
a legelső testvért (1Móz 4,1–16).
A pszichológia egyik alapvető tapasztalata, hogy az
iniciális helyzetek, az ekkor megjelenő tartalmak alapvető
információkat hordoznak, jól elrejtve ugyan, de úgy, hogy
ebből aztán idővel sok minden megérthető legyen.
Kain és Ábel történetét természetesen háríthatja az ember
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azzal, hogy ő ebben azért nem érintett. Testvérgyilkosság?
Nem! Jézus a Hegyi beszédben igen szigorúan fogalmazott:
„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert
aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy
mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az
ítéletre.” (Mt 5,21–22; Károli-ford.) Ez bizony nem tréfa.
Ideje hát alaposabban megnéznünk Kain és Ábel esetét.
A történet Szondi Lipót magyar származású pszichológus életművében centrális szerepet játszik. Szondi sajátos
mélylélektani rendszert alakított ki, amelyet sorsanalízisnek
nevezett. Úgy vélte, az emberi lélek tudattalan tartománya
háromféle módon ad hírt magáról. Szimptómák útján – erre
épül a freudi pszichoanalízis. Azután szimbólumok által –
amit C. G. Jung analitikus pszichológiája tárt fel elsősorban.
Túl ezeken pedig az ember választásain keresztül – aminek
a felfedésére az ő sorsanalízise hivatott. Miféle választásokra
gondolt Szondi? Nem a szokványos választásokra, hanem
arra, hogy az ember maga választja sorsának alapvető fordulatait, beleértve ebbe a foglalkozást, de túl ezen azt a kórt is,
amelyben megbetegszik, s azt a nemet is, amelyben halálát
leli. Bizonnyal sokaknak felette szokatlan ez a megközelítés.
Még Jung is szembeszállt ezzel, amikor nekiszegezték ezt a
kérdést, kapásból elutasította ugyanazzal, amire a legtöbb
ember elsőre gondol. Ugyan! Ki választaná a súlyos betegséget, a szenvedéssel járó halált? Természetesen Szondi nem
tudatos választásra gondolt, hanem a sors determináltságára,
méghozzá az emberben öröklötten benne rejlő tényezők
révén. Szondi genotropizmusról beszélt, arra utalva, hogy a
családi tudattalan átöröklési mechanizmusa a gének világához kötődhet, hiszen a megelőző nemzedékek feldolgozatlan
élményei, kínos tapasztalatai ténylegesen megjelennek az
utódokban. Ember és sors című tanulmányában Szondi kísérletet tett az okok osztályozására. Felsorolása a következő:
1. a genetikus örökség; 2. az ösztöntermészet; 3. a szociális
környezet; 4. a mentális környezet.1
1

SZONDI 1996, 37. o.

De hogyan kerül ebbe Kain és Ábel? A választások vizsgálatához Szondi sajátos mélylélektani rendszert dolgozott
ki, amelyet kísérleti ösztöndiagnosztikának nevezett el.
Ez Szondi-teszt néven vált ismertté világszerte. Egymás
után többször nyolc-nyolc fénykép közül kell a vizsgált
személynek választania szimpátia, illetve antipátia alapján. A különböző képek egyes alapvető elmebetegségeket
reprezentálnak, így a teszt az illetőnek ezekhez fűződő
viszonyát képes kimutatni meglepően finom lebontásban.
A teszt értékelésének alapjául Szondi olyan – általa
ösztönrendszernek nevezett – mélylélektani osztályozást
alakított ki, amely a pszichiátria alapvető kategóriáira
épül, ugyanakkor némely vonatkozásban módosul, továbbá ki is egészül egy olyan körrel, amely nem volt ugyan
ismeretlen, de Szondi vizsgálta és írta le addig nem látott
részletességgel.
Az ösztönrendszer négy ösztönnel – ösztöntengellyel
– indul. Első az S jelű szexuális ösztön, harmadik – a
skizofréniára utalva – az Sch jelű énösztön, negyedik a –
neve alapján – C jelű kontaktuskészség. A második Szondi választása: a P jelű paroxizmális ösztön, az indulat, a
meglepetés tengelye. E tengelyek mindegyike két-két
ösztönfaktorra – avagy ösztönigényre – bomlik, majd ezek
is tovább oszlanak két-két tendenciára, ösztöntörekvésre.2
Szondi logikáját szemléltetendő, nézzük végig az első ösztön
alakulását a faktorok és a törekvések szintjén. A szexuális
ösztön kétfelé bomlik, a nőiesség és a férfiasság irányában.
Szondi az ösztönfaktorokat egy-egy kórképhez kötötte
alapvető jellegzetességük miatt. Így a nőiességet a homoszexualitás alapján h-faktornak, a férfiasságot a szadizmus
alapján s-faktornak nevezte. Ugyanígy az énösztönt a
katatónia alapján k-faktornak nevezett, állásfoglaló, anyagias, birtokló ént jellemző énbeszűkítésre, egosystoléra,
valamint a szellemiséget, a létet megjelenítő, a paranoia

2

Az elnevezések megfelelnek Mérei Vera fordításának.
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alapján p-faktornak elnevezett énkitágításra, egodiastoléra
bontotta.
Ennek alapján több mindent megfigyelhetünk. Először is azt, hogy Szondi az egyes jellegzetességeket olyan
kórképpel jelöli, amelyet alapvető módon, erősen megnőtt mértékben jellemez valami, ami minden pszichésen
egészségesnek tekinthető emberben normális sávhatárokon
belül jelen van. Természetes, hogy a nőiesség nem egyenlő
a homoszexualitással, a férfiasság nem egyezik meg a
szadizmussal. Szondi épp a háttérben álló ösztönfaktorra,
ösztönigényre kívánt rámutatni. A teszt lényege pontosan az, hogy az összes kvalitás szükséges, ám az extrém
dominancia gondot jelent. A dominancia megjelenhet
erős helyeslésben, erős elutasításban, azaz megszállásban,
illetve hárításban.
Milyen ösztöntörekvésekre válnak szét az iméntiek?
Tekintsük példának a szexuális ösztön nőies és férfias
faktorát. A nőies h-faktor a személyes és a közösségi szeretet irányában ágazik szét a továbbiakban. A férfiasság
két iránya pedig a szadizmus, az aktivitás, az agresszió,
illetve a mazochizmus, a passzivitás, az önfeláldozás.
Az is kiderül ebből, hogy Szondi rendszerében a szokottól eltérően jelennek meg az értékek. A logika tulajdonképpen itt is az imént említett, jókor, jó helyen, helyes
mértékben szükséges az, ami nem jókor, nem jó helyen,
nem helyes mértékben káros, függetlenül attól, hogy a
megszokott nyelvhasználat az adott értéket alapvetően
pozitív vagy alapjában véve negatív jellemzőnek tartja-e. A
C-ösztön depresszióból eredeztetett d-faktorának elágazása például értékszerzés mások rovására, illetve lemondás
mások javára. Ezek alapvető megítélése nem kérdés, ám
nem arról van szó, ami elsőre az ember eszébe jut, hanem
ellentétes megnyilvánulásokról: új tárgyak kereséséről,
illetve tapadásról. Szükségszerű a hűtlenség–hűség ellentétpár alkalmazása, de nem a szokott értelemben, hiszen
néha az indulás, a keresés, máskor a maradás, a ragaszkodás
célravezető. Ugyanígy az Sch-ösztön k-faktorának további

megoszlásában például az önzés, az énesség, a nárcizmus
alapjában véve inkább negatív fogalmak, míg a közösséghez való alkalmazkodás inkább pozitív, ugyanakkor
tudjuk, mennyi kegyetlenség eredt például az emberiség
történetében a közösséghez való kritikátlan alkalmazkodásból, s épp ilyen összefüggésben az individuum maga
által meghatározott cselekvése mennyire pozitív tud lenni.
A bibliai történet alapján Szondi addig nem látott mélységben vizsgálta a P-ösztön világát.3 A meglepetés ösztöne
az etikus Kain–Ábel-igény, illetve az erkölcsi igény érvényesítése, az exhibicionizmus irányában válik szét. Előbbi
az epilepszia révén e-faktor, utóbbi a hisztéria alapján
hy-faktor. Az e-faktor tendenciái Szondi saját szavaival:
a gonosz tendenciák, vagyis a düh, a gyűlölet, a harag,
a bosszú, illetve a jó tendenciák, a kollektív igazságosság, a tolerancia, a jóság, a segítőkészség, a jámborság az
Ábel-igényhez. A hy-faktor alternatívái: a szemérmetlen
önmutogatás, illetve a kollektív szemérmesség.
Magát a bibliai történetet Szondi alaposan körüljárta
abban a vonatkozásban, hogy a különböző – rabbinikus, keresztény, mohamedán – hagyományok miként értelmezték.
A hirtelen testvérgyilkosság népmondai indítékaként sok
mindent hozzágondoltak a Mózes első könyvéből származó
történethez az idők folyamán. Ezeket Szondi négy csoportra
osztotta: 1. A fiú vágya az apai elismerésre, féltékenység
és irigység testvérével szemben; 2. a tulajdon iránti vágy, a
„mindent birtokolni akarás”; 3. a vallási viszály a hagyományért és a hagyományos helyekért; 4. a szexuális ösztön.4
Azt emelte ki velük kapcsolatban, hogy az ember ösztöntermészete az évezredek során nem változott. Ezek a
bibliai történet sugallta megoldástól eltérő értelmezések
azért érdekesek, mert az ember spontán reakcióit mutat3
Az efféle megállapítás természetesen a lélektan tudományán belül
értendő, hiszen elsősorban az irodalom szinte minden jelenségre hozott
bőséges példát már jóval azelőtt, hogy a pszichológia elkezdte volna a
maga tudományos vizsgálatát.
4
SZONDI 1987, 68. o.

235

236

ják a testvérgyilkosság lehetséges okait illetően. Afféle
spontán projektív tesztként értelmezhető a népmondai
forrásanyag, hiszen a bibliai történetre adott önkéntelen
reakciókat sorakoztatja fel, beleértve azok formálódását
is. Szondi ilyen történetek egész soráról számol be.
„Igaz, agyonütöttem a testvéremet, de Te voltál az, aki
a gonosz ösztönt belém oltottad: Te, aki minden teremtmény őrzője vagy, megengedted, hogy Hevelt [Ábelt]
megöljem; Te vagy immár, aki őt megölted: ha az én áldozatomat is úgy fogadtad volna, mint ahogyan az övét,
az irigység sohasem ébredt volna fel bennem.”5 Ebből a
szövegből nemcsak a felelősség továbbhárítása, a bibliai
kontextus lényeges elemeinek figyelmen kívül hagyása
olvasható ki. Éppen a Biblia szellemisége sugallja, hogy ne
menjünk el empátia nélkül olyan égető kérdések mellett,
mint a gonosz ösztön eredete, a gonosz cselekedetekkel
szembeni lépés elmaradása, a magasabb és alacsonyabb
rendű entitás felelősségének kérdése, a rosszra adott reakció problematikája.
Végigtekintve a Szondi idézte anyagon azt láthatjuk:
szorosan összefüggenek, átfedik egymást. Tekintsük át a
négyes csoportosítás helyett az abban megnevezett főbb
motívumok mentén a Kain tettéhez rendelt magyarázatokat.
• A fiú vágya az apai elismerésre. Lélektanilag Jahve
az apa megfelelője. Az egyik fiú áldozatát elfogadja, a másikét nem. Ráadásul az ok homályban maradhat az alany
számára. Ezek a fejlődés alapvető problémái. A Freud által
leírt ödipális problematika nem választható el a preödipális
problematikától: a gyermek anyai elismerésre irányuló vágyától, hiszen Jahve pszichológiai értelmezésben egyúttal
az anya megfelelője is teremtő, tápláló, archaikus oltalmazó
erőként, az élet alapjaként.
• A birtoklás, a mindent birtokolni akarás vágya. Az
első testvéreknek megvolt a maguk területe a földművelés,
5
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illetve az állattenyésztés keretén belül, ám kinek-kinek
szüksége volt a másik javaira is. A békés csere helyét hamar
viszály, zsarolás váltotta fel. Az alap a félelem, a félelem
fokának alapja a megelőzően említett területeken kialakult
fejlettség, a megszerzett biztonság az anyával való kettős
relációban, az anyával és apával való hármas kapcsolatban.
• Vallási viszály a hagyományos helyért. Ez azzal függ
össze, hogy némely hagyomány szerint a jeruzsálemi templom arra a helyre épült, ahol Ábel az első elfogadott áldozatot bemutatta. Ez a látszólag merev összekapcsolás érdekes
területekre mutat rá: a téves és helyes vonatkoztatások
viszonyára, az emberi psziché Jung által leírt transzcendens
funkciójára. Ismét a félelem határozható meg központi
tényezőként. Mi lesz, ha a másik által birtokolt helyre lesz
szükség? Félelem kontra bizalom.
A következők részei az eddigieknek, de jelentőségük
alapján indokolt külön kitérni rájuk.
• Féltékenység és irigység a testvérrel szemben. Az anyával
való kettős, az anyával és apával való hármas kapcsolat után
az anyával, apával és testvérrel való négyes viszony jelentkezik. Ha a preödipális és ödipális szinteken való átjutás eléggé
jól ment, a testvérkérdéssel való megbirkózás sikerének esélye jobb – természetesen azzal együtt, hogy (mint mindig)
e téren sem elhanyagolhatók a konstitucionális tényezők.
Itt érdemes megemlíteni még valamit. Azt mondtuk, Jahve
az apára, illetve az anyára utal lélektanilag. Ám fordított
irányban is érvényes összefüggés állapítható meg: az anyai,
majd apai minta befolyásolja az ember hitét, elképzelését
Istenről. Rossz anyát, kegyetlen apát megélt emberek Istent
is ilyennek képzelik. Itt utalhatunk Jung archetípustanára:
az anyalúgnak itt megfeleltethetjük az anyai, majd apai
bevésődést, a kristálynak az ebben alakuló hitet.
Itt érdekes megfigyelést tehetünk. Klein Irigység és
hála című munkájában megkülönböztette az irigységet
és a féltékenységet. Hanna Segal ezt így foglalja össze: „A
féltékenység alapja a szeretet, célja a szeretett tárgy birtokba vétele, valamint a vetélytárs félreállítása. Háromszögű
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kapcsolatrendszerrel jár együtt, tehát olyan életszakasszal,
amelyben az én a tárgyakat már világosan felismeri, és
megkülönbözteti őket egymástól. Ezzel szemben az irigység
kétoldalú viszony, amelynek alanya irigyli a tárgyat valamilyen tulajdonságáért vagy tulajdonságaiért; ebbe semmilyen
más élő tárgynak nem kell belekapcsolódnia.”6 Klein az
irigységet a paranoid-skizoid pozícióhoz rendelte, ami a
fejlődés korábbi szintjét jelenti, ezzel függ össze a differenciálatlanabb agresszió, míg a féltékenységet a későbbi
fejlődési fokot jelentő depresszív pozícióval kötötte össze.
Szondi kétségbe vonta ezt, mivel nézete szerint „ezek a
jelenségek a paroxizmális-epileptoid káini alkathoz tartozóak”.7 Megítélésem szerint még az ilyen nagyon alapos,
mélyreható osztályozásokat sem tekinthetjük a vizsgált
helyzetek teljes körű leírásainak; helyesebb egy bizonyos
megközelítés szerinti értelmezésként szemlélni őket, melyek mindegyike helyes a maga szemszögéből. Az irigység és
a féltékenység megkülönböztetése mindenképpen helytálló,
s a magam részéről nem látok ellentmondást a két nézet
között: ha Szondi „paroxizmális-epileptoid alkat” kifejezésénél maradunk, ez minél átütőbb, minél mélyebbről
fakad, annál inkább kapcsolódik a kleini paranoid-skozoid
pozícióhoz rendelt irigység kritériumaihoz. Ez állapítható
meg az alaptörténetből is: Kain egyszer csak úgy érzi, el
kell pusztítania Ábelt, különben nem szerezheti meg, amit
őrületében csak az övének lát.
• A szexuális ösztön. Ez a megelőzőknél jobban a freudi
iskolához köti Szondi értelmezését. És valóban, a néphagyomány ezen a téren gazdag anyagot tartalmaz. Arra
vonatkozóan, hogy miért volt vonzóbb Ábel helyzete ezen
a téren, a forrásokból különböző elképzelések derülnek
ki azzal kapcsolatosan, hogy Kainnak és Ábelnek hány,
illetve mennyire szép lány ikertestvére volt. Egyes történetekben az indulati gyilkosság oka az, hogy Ábelnek
6
7
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két, Kainnak azonban csak egy lány ikertestvére volt.
Ahol nem a szám, ott a szépség került előtérbe: Ábelé
szebb. A kérdést érdekesen árnyalja az incesztustabu
értelemszerű felbukkanása ott, ahol ikertestvér, illetve
nővér vagy húg feleségül vételéről esik szó. Van, ahol Ábel
lánytestvére szebb, ám olyan is, ahol Kainé, de Ádám az
incesztus elkerülése céljából keresztházasságra szólítja fel
fiait, azonban ennek Kain nem akar eleget tenni, mivel a
vele született ikerlány szebb.
Ugyancsak érdekes aspektus a két fiú aktivitásának
kérdése. Van olyan anyag, amelyben csak Kain aktív, van,
amelyben mindketten. Érdekes módon azonban olyan
nincs, ahol csak Ábel lenne aktív. Ez arra a felette érdekes
kérdéskörre utal, hogy a jó, a rossz a fejlődéssel, a teljesítménnyel igencsak bonyolult és ellentmondásos viszonyban
áll. A kaini családfa bibliai leírása mindennél jobb példa
erre. Kain utódai körében alakult ki számos mesterség,
művészet. Énók, Kain fia az első városépítő. Természetesen a városhoz nem csak pozitív jelenségek kötődnek,
jelentősége azonban aligha vitatható (1Móz 4,17). Jábál
a sátorlakók, barompásztorok őse (1Móz 4,20). Testvére,
Jubál a lantosok és síposok atyja, azaz az ő nevéhez fűződik
a zeneművészet kezdete (1Móz 4,21). Tubalkain a réz- és
vasszerszámok kovácsainak őse (1Móz 4,22).
A kaini testvérgyilkosság okait illetően a néphagyomány
spontán anyagából arra lehet következtetni, az emberi
lélek mindazt, amit okként a történet köré szőttek, a
testvérkérdés problémájaként élhet meg. Így ezek akkor
sem ignorálhatók, ha azt mondjuk, a kanonizált történet
centrumában más áll. A szimbolikus történetek ugyanis
még akkor sem csak egyetlen olvasatot feltételeznek, ha
mód van alapvető értelmezés megragadására.
Igen érdekes egy olyan történet, amelyből Szondi a kaini
embertípus jellemzőire következtet: szorong a büntetéstől,
szorong a bűnbánattól, nyughatatlan, örökké menekül.
„És mondá az Úr Káinnak: Hol van a testvéred, Ábel? Az
Úr a bűnös vezeklését kívánta, és most Káinon volt a sor:

239

240

Mindenség Ura! Te minden titkok tudója, én öltem meg őt,
én bűnt követtem el.” Itt megállok egy pillanatra, ugyanis
nagyon fontos rész következik, amire mindenképp érdemes
felfigyelni: „Ekkor még megbocsátott volna néki az Úr. De
nem úgy Káin; amikor meghallá az Úr kérdését: Hol van a
te testvéred, Ábel? Szívében ezt gondolta: A felhőkbe burkolt Isten nem látja, amit az ember fiai cselekednek. Ekkor
Káin hazudni kezdett az Úrnak, és mondá: nem tudom,
őrizője vagyok-e hát a testvéremnek? Mivel az Úr látta,
hogy Káin dőre választ ad, nem akarta többé rábeszélni,
és azt mondá, hogy ő mindent tud, ő a bírája, a jövőben
is az lesz, és visszaköveteli tőle Ábel vérét és ivadékát az
idők végéig. Ekkor így szólt az Úr Káinhoz: Átkozott légy
a Földön, amelyből tested vétetett, és amely befogadta
testvéred vérét; amikor a földet szántod, ne teremjen rajta
semmi abból, amit elvetettél: hazátlan és menekülő légy.”8
Ahogyan Klein megkülönböztette egymástól az irigységet
és a féltékenységet, az elsőt a paranoid-skizoid, a másodikat a
depresszív pozícióhoz kötve, Szondi az Ödipusz-komplexust
vezette össze a Kain-komplexussal, hasonló fázisbeli eltolódást feltételezve. Az Ödipusz-komplexust az anya–apa–fiú
háromszöghöz, a Kain-komplexust az apa–fivér–fiú háromszöghöz kapcsolva. Szondi az elsőnél az anya iránti szeretetre
és az apával szembeni ellenséges indulatra utal, a másodiknál
az apa iránti szeretetre és a fivér elleni ellenséges indulatra.
Természetesen fivér helyett nővér is szerepelhet a képletben,
továbbá a magam részéről úgy vélem, megfontolandó nem
két hármasság tekintetbevétele, hanem a Kain-komplexus
esetében négyesség figyelembevétele. Ezzel összefüggésben utalok arra, hogy ez a korábbi fejlődés részleteivel is
nagyobb összhangban van, ha arra gondolunk, hogy az anya
és a gyermek közötti duáluniós szakaszt az anya–gyermek
kettőse követi, azután jön az anya–apa–gyermek hármassága az ödipális szakaszban. A Kain-komplexus ezt követő
szakaszában megítélésem szerint helyesebb az anyát is ma8
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gában foglaló négyességről beszélni, mintsem szülői szinten
kizárólag az apára korlátozódó hármasságról. Természetesen
Szondi beállításának is megvan a maga alapja, kétségkívül az
apai azonosítás áll ekkor a középpontban, ám ez megítélésem
szerint egyrészt nem választható el az apának az anyához
való viszonyától, másrészt a testvérrel szembeni indulatok
hátterében legalább annyira az anyai szeretet elvesztésének
érzése áll, mint az apai szeretetéé.
Szondi a Biblia tanulmányozása során nem állt meg
Kainnál. A paroxizmális embertípusra, az indulati gyilkosra másik példát is hozott az Ószövetségből: Mózest.
Vitathatatlan, hogy indulatból megölt egy egyiptomit, majd
amikor szorulni kezdett körülötte a hurok, elmenekült.
A két eset azonban messze nem fedi egymást. Szondi
végigvette azokat a különbségeket, amelyek a két esetet
alapvetően meghatározzák, és a közös ösztönalap ellenére
más kategóriába helyezik.
Kain természete
1. Lelkiismeretlen
2. Uralomra vágyó; a mindent birtoklás, tudás és létezés utáni vágy
3. Intoleráns
4. Rosszindulatú
5. Alattomos
6. Kárörvendő
7. Hajlamos másokat megsebezni
8. Gyilkos szándékú
9. Istentagadó
10. Törvényszegő
11. A gonoszság ősmodellje

Mózes természete
1. Lelkiismeretes
2. Képes lemondani
3. Toleráns
4. Jóindulatú
5. Nyílt
6. Segítőkész
7. Gyógyító
8. Igazságos
9. Istenhívő
10. Törvényalkotó
11. Az igaz mintaképe9

Itt visszagondolhatunk a korábban idézett verzióra,
amelyben Isten még megbocsátott volna Kainnak, amikor
azt mondta, ő ölte meg Ábelt, bűnt követett el. Mózes
története mellé helyezhetjük a Jézust háromszor meg9
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tagadó Péter esetét is, amellyel kapcsolatban hasonló
kategorizálásra nyílna lehetőség az áruló Júdás relációjában
természet, lelkiismeret, megbánás tekintetében.
Szondi megközelítése szerint nem azzal van baj, ha valakit elragadnak az indulatai, ilyen ugyanis van, és amint
kimutatta, ezt a családi tudattalan alakulásából kifolyólag
sokan nem kerülhetik el. Azt azonban igen, hogy a sort
minden további nélkül folytassák. Mózes is gyilkolhatott
volna tovább anélkül, hogy magába szállt volna, és Kain is
megállhatott volna úgy, hogy megfékezi magát, s elgondolkodik azon, amit a bibliai történet szerint Isten mondott neki.
Azzal, hogy az analitikus pszichológiai irányzatok nem
kendőzik el a testvéri konfliktusokat, nem a viszályt igazolják, hanem a békés kifejlet lehetőségét segítik elő. A
Szentírás is, a kereszténység története is azt mutatja: a
testvéri relációban rejlő konfliktusforrás cseppet sem lebecsülendő. Vajon mi ennek az oka? Nyilván nem ugyanaz a
vér szerinti testvérek és a hittestvérek között. Ám vannak
közös tényezők is. Ezek közül legfontosabbnak az identitás
kérdését tekinthetjük. A testvéri reláció ezért olyan nehéz
az életben. Az embernek magát kell meghatároznia, megtalálnia, kellő szintig biztosnak éreznie ahhoz, hogy a hozzá
hasonlóhoz kellő nyugodtsággal viszonyulhasson, hiszen
könnyebb az önmeghatározás az eltérővel szemben, mint
a hasonló relációjában. A kérdés érdekesen kapcsolható
össze azzal, amit a kleini megközelítéssel összefüggésben
állapíthattunk meg, s ami a bibliai alappélda lényege is. Az
irigység mögött valódi trauma áll, ez aligha lehet kérdéses.
Ugyanakkor a traumán túl téves képzetek vezérelnek. Az
individuum sikere a másikétól csak egészen áttételesen
függ. Kain tévedett: ami közte és Isten között zajlott,
független volt attól, ami Ábellel történt. Könnyebb lett
volna érzelmileg elviselni, ha Ábel áldozata sem kerül
elfogadásra? Talán, bár ez mindkettőjük felé az általános
bizonytalanságot érzékeltette volna. Mindig az dönt, mi
magunk hogyan viszonyulunk a lét egyes relációihoz.
Arról nem is beszélve, hogy végigjárva a testvérkérdés

nehézségeit, megharcolva annak megoldását, gazdagodik
az ember, még akkor is, ha olykor nem is így éli meg. Az
Ödipusz- és Kain-komplexus összevetésekor azzal kapcsolatban, hogy milyen szocializációs formák jönnek létre az
új képződményekben, Szondi az előbbi kapcsán a családi
közösséget, az utóbbi kapcsán a testvéri közösséget, a társas
közösséget említette. Ez egyúttal azt is mutatja, milyen
híd szerepe van a Kain-komplexus legyőzésének, hiszen
átível a családtól a társas közösséghez. Nem szűkíteném
a családi közösséget az ödipális hármasra, mivel a testvérrel kiegészült négyes is az, amiből az a következtetés is
levonható, hogy az előzőleg szerzett mintát viszi tovább,
emeli át újabb szintre az ember.
A bibliai történetnél az e köré fűződő népmondai megközelítések pszichológiai szempontból nem kevésbé relevánsak. Ám semmiképp sem felejtkezhetünk el arról, mit
mond a kanonizált leírás. Apró mozzanatok jelzik csak,
mi is lehet a lényeg: „Egy idő múlva Kain áldozatot vitt
az Úrnak, a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött
bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és
áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt
Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor
azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, és
miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt
fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó
előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodj rajta.”
(1Móz 4,3–7) Mik ezek az apró, de jelentős mozzanatok?
Ábel az elsőszülött állatokból, azok kövérjéből vitt. Ilyen
pozitív jelzők nem szerepelnek Kainnál. Talán más lett
volna, ha a föld gyümölcseinek javából vitt volna. Ez az
odaadás komolyságára utal. Történetesen igaz, hogy Isten
nem tekintett Kain áldozatára. Ugyanakkor megszólította.
Erre Kain léphetett volna adekvát módon. Megkérdezhette
volna, mit tegyen, miként cselekedhetne jót, hogyan kerülje el a rosszat. Ha jól megnézzük a bibliai szöveget, azt
látjuk, Isten ugyan tényleg nem tekintett Kain áldozatára,
de megértő módon tanácsolta őt. Áldozatára tehát nem, de
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őrá magára tekintett. Előre figyelmeztette. Mindezekben
a kérdésekben vallás és lélektan párhuzamosan jár, egyik
sem ígér megoldást változtatásra való készség, intenzív
odaadás, a figyelmeztető, segítő instanciákkal való párbeszédbe elegyedés nélkül. Kain végzetes tévedése a bibliai
történet szerint az, hogy teljesen félreértette a helyzetet.
Isten szeretettel tekintett ugyanis rá, csak az áldozatára
nem. Talán nem érthető az indulata? Dehogynem. Minden
indulat megérthető. És mindegyiknek van oka. Épp ezt
kell megérteni ahhoz, hogy a félreértés elkerülhető, a téves
mechanizmus megváltoztatható legyen. Még Kain indulati
töltése is jól jött volna, hiszen Isten intése az volt, hogy
uralkodjon az ajtó előtt leselkedő bűnön. Szondi Ember és
sors című tanulmányából már idéztük négyes felosztását
arra vonatkozóan, mik adják az ember kapott sorsát, amit
ő kényszersorsnak nevezett. Ám a dialektikus anankológia
sémájában nemcsak a négy említett tényező szerepel, hanem még két további is, amelyek a választott sors tényezői.
Ezek: 5. az Én; 6. a szellem legfelsőbb instanciája.10 Ez a
lényeg. Túl lehet lépni a genetikus örökségen, az ösztöntermészeten, a szociális és mentális környezet hatásain; ehhez
a túllépéshez mi magunk kellünk, és az, amit évezredek
óta nehezen talál, nehezen definiál az ember, amit Szondi
a szellem legfelsőbb instanciájának nevezett, s amit a Biblia
a Szentháromság keretein belül ír le.
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