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Benyik György
professzor, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola

Gál Ferenc a szisztematikus
és biblikus teológus
Életrajza
Gál Ferenc (1915 Pánic – 1998 Budapest)1. Teológiát Rómában a Gre
gorianán végzett. Legnagyobb hatást H. Lennertz dogmatikus, valamint
a későbbi bíboros, Agostino Bea, a Pápai Biblikus Intézet tanára tettek rá.
Ettől kezdve a rendszeres teológia és a biblikum iránt egyaránt érdeklődött. A világháborús veszély miatt főpásztora visszahívta Magyarországra.
1939-ben pappá szentelték, 1940-41-ben káplán volt Bodrogkeresztúron,
ekkor védte meg doktori értekezését Budapesten Szabó Vendel irányítá1

Érdekes, hogy a Katolikus lexikon nem közöl róla szócikket, a 2010-ben megjelent
kiegészítés sem. Átfogó tanulmányt írt róla Puskás Attila (in. Istenkereső tudósok
Újember, Bp., 2007.) illetve Fila Béla a Vigiliában. Gál Ferenc A Teológus az egyházban c. munkája a PPPKE internetes könyvtárában is elérhető, amely jó foglalata
és vallomása saját teológusi küldetésének, annak ellenére, hogy a kötet kisebb tanítványok gyűjteményéből áll össze. Művei: Katolikus hittételek 1960; Idő az örökkévalóságban 1963; Idő az örökkévalóságban 1964; Az üdvtörténet misztériumai 1967;
A hit ébresztése 1967; Az üdvtörténet misztériumai 1968; Zsinat és korforduló 1968;
Istenről beszélünk 1969; Pál apostol levelei [s.a.]; A kinyilatkoztatás fényében 1971;
A teológus az egyházban 1974; Úton a teljesség felé 1977; Az Apostolok Cselekedeteinek olvasása 1982; János evangéliuma 1987; A Jelenések könyve 1994; A kereszténység, mint vallás 1996; A teremtett és megváltott ember 1970; Jézus Krisztus,
a Megváltó 1972; Az örök élet reménye 1975; Ökumenikus teológia 1976; Beszélgetések az evangéliumról 1980; A Szentlélek kiáradása 1986; Dogmatika 1990; A
hit ébresztése 1966; János evangéliuma 2008; Pál apostol levelei 2006; Az egyház
kegyelmi rendje [dogmatikai jegyzet]; Biblia: Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás
2008; Communio, nemzetközi katolikus folyóirat (magyar kiadás): 1993-; Újszövetségi Szentírás 1985; Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás 1987; Biblia
: Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás 1991; Újszövetségi Szentírás 1981; Biblia:
Ószövetségi Szentírás 1997; A teológus az egyházban: Emlékkönyv Gál Ferenc 80.
születésnapja alkalmából 1995.
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sával, XI. Pius pápa teológiája címmel (1941). Ezt követően 1941-42-ben
káplán Szerencsen, 1942-ben Kassára nevezték ki teológiai tanárnak és
aulistának. 1946–47-ben ismét káplán és hitoktató Szerencsen, majd 1948tól 1954-ig Göncön plébános, közben Hejcén (a püspöki nyaralóban) ő tanította az összes filozófiai tárgyat a Rozsnyói egyházmegye kispapjainak.
1954 és 1959 között teológiai tanár Egerben az Érseki Hittudományi Főiskolán. Itt készül az újszövetségi könyvek egzegézisét tartalmazó jegyzete, 1955-től Egerben hitoktató. 1959-ben meghívást kap a Pázmány Péter
Hittudományi Akadémia dogmatika tanszékére, itt tanít egészen 1985-ig.
1980-tól öt évig a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, itt került kapcsolatba Joseph Ratzingerrel is. Az 1960-as években szerették volna kalocsai
érseknek kinevezni, de visszautasította. VI. Pálnak azt írta, hogy sokkal
többet tud tenni az országért, ha az ifjúságot tanítja, ha a papoknak lelkigyakorlatot tart és konferenciabeszédeket mond Budapesten az egyetemi templomban. Teológiai tanári tevékenysége mellett lelkipásztori munkát vállalt a
budapesti Felső-Krisztinavárosi plébánián. Híresek voltak adventi és húsvéti
konferenciabeszédei: sokan magnóra vették és illegális gépelt másolatokban
sokszorosították. A konferenciabeszédek szokását egyébként 1959-ben Sík
Sándor vezette be, Gál Ferenc 29 éven keresztül folytatta. 1968-tól rendszeresen tárgyalt Casaroli államtitkárral és VI. Pál pápával a püspöki kinevezésekről, valamint a börtönben lévő papok kiszabadításáról. Ez 1977-ben
történt meg (Kádár János látogatása a Vatikánban). Nyugdíjasként a ferences
teológián tanított bibliatudományt. 1992-ben, 75 évesen felkérték, hogy legyen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem első rektora – ezt a felkérést el is
fogadta, azzal a szándékkal, hogy egy szellemi bázist épít ki.

Személyisége
Puskás Attila találóan írja le a személyiségét, amikor kijelenti tartózkodó, szinte szenvtelen ember volt, beszélgetés közben csak a lényeges dologgal foglalkozott, mimika nélkül beszélgetett, de ennek ellenére – aki jobban ismerte –
felfedezhette rejtett érzelmeit. Kötelesség, küldetéstudat, lelkiismeretesség és
felelősségtudat hatotta át minden tevékenységét. Évekig gyomorbántalmakkal
küszködött, ami keserű arckifejezést kölcsönzött neki. A lelkiséget és a lelki
vezetést a teológiával ötvözte. Nem volt hivatalos lelki vezető, mégis előadásaival nevelte is a kispapokat. Egyénisége gyakorolt hatást a növendékeire.
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A szisztematikus teológus
Gál Ferencet érdekes módon leginkább szisztematikus teológusként tartják
számon. Kétségtelen, hogy legtöbb írása a katolikus dogmatika körébe tartozik és a biblikumot is ilyen szempontból művelte. Katolikus hittételek c.
műve 1960-ban jelent meg nyomtatásban is Magyarországon. Ezt a művét
az ateista cenzúra a kiadás előtt átvizsgálta és számos részt ki is húzott
belőle. 1963-ban az Idő az örökkévalóságban c. műve még nem teljesen
új teológia, de már érződik rajta a II. vatikáni zsinat hatása. Nem egyszerűen hittételeket ismertet, hanem az üdvösség történetében megjelenő
tanítást mutat be. Ezen kötet végén jelenik meg a Szentírás trónra emelése,
amely a zsinat egyik kiemelkedő eredménye volt. A hit ébresztése néhány
kiválasztott teológiai kérdéssel foglalkozik, mint a hit és a kételkedés, az
anyag és a természet teológiája, erkölcsi fogalmak. A zsinat és korforduló
(1968) hiánypótló munka, mert a zsinati dokumentumok nem jelenthettek
meg magyarul, tehát csak az ő ismertetésében olvashatott róluk a magyar
közönség. A későbbi kötetek egy-egy dogmatikai traktátus könyvben való
feldolgozásai. A teremtett és megváltott ember a teológiai antropológia
kérdéseivel foglalkozik. (Azonos időszakban Nyíri Tamás is kiadott egy
filozófiai antropológiát.) Bolberitz Pállal közösen írt munkája az Aquinói
Szent Tamás filozófiája és teológiája. Legfontosabb forrásai: Michael
Schmaus (1897-1993) Katholische Dogmatik (1937) című háromkötetes
munkája2, valamint a Mysterium Salutis – Grundriss heilsgeschichtiher
Dogmatik című hétkötetes mű (1965–1976)3. Ezen kívül Karl Rahner4 akitől a kerigmatikus nézőpontot vette és Hans Urs von Balthasar5 teológiája
hatott rá leginkább.

2
3
4

Katholische Dogmatik, 3 Bände in 4 Teilbänden, 1938–1941
Johannes Feiner; Magnus Löhrer szerk. (Einsiedeln, Benziger 1965-től).
Karl Rahner (1904–1984) német jezsuita szerzetes, a II. vatikáni zsinat egyik vezető
teológusa. Több könyve magyarul is megjelent.
5	Hans Urs von Balthasar (1905–1988) svájci teológus, később bíboros. A 20. század
legnagyobb teológusának tartották.
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A biblikus teológus
Biblikus munkássága három területre terjed ki: Szentírás-fordításra (Ó- és
Újszövetség), néhány újszövetségi könyv magyarázatára, valamint a biblikus teológia első magyar katolikus oktatására. Írásai jellemzően teológiai
esszék, forrásait igen ritkán dokumentálja, legtöbb esetben csak a kötet
végén jelzi forrásmunkáit. Ennek ellenére művei a választott téma – legyen
az szisztematikus teológia vagy szövegmagyarázat – jó, tömör és egyéni
összefoglalásai. Akármilyen témában alkot, mindig a hitletétemény, illetve
az egyes hittételek érthetővé tételének szándéka vezeti. Biblikus szemléletét akkor érthetjük meg igazán, ha munkáját összevetjük Schütz Antal
dogmatikájával6. Gál mindig a kinyilatkoztatás forrásából, vagyis a bibliai
szövegekből indul ki, és csak annak fényében elemzi a zsinati vagy tanítóhivatali döntéseket.

Szentírásfordítás
Tudunk kell, hogy a katolikus egyházban a Káldi-féle fordítás Tárkányi
Béla által készített revideált szövege volt ismert, de az sem nagyon volt
kapható. Így az Újszövetséget sokáig mindenki a Békés Gellért és Dallos
Patrik által fordított Bibliából ismerte, mely Rómában készült7. Ez volt
az első sikeres modern magyar nyelvű teljes Újszövetség-fordítás. Első
kiadása hivatalosan a Vulgata szövegére épült – 1951-ben ez még nem
lehetett másként – a későbbi kiadásokban azonban fokozatosan a görög
szöveg szerint javították. Ennek ellenére inkább értelmező jellegű fordítás
volt, mint filológiailag pontos szöveg. A maga korában modernnek számító nyelvezet azonban a Káldi-Tárkányi-féle revízióhoz képest felüdülést
jelentett. Előbb illegálisan, majd legálisan juttatták be az országba és alaposan elterjedt katolikus körökben.

6
7

10

(1937): Dogmatika. A katolikus hitigazságok rendszere. Budapest: Szent István Társulat, 2. kiadás. (reprint: Pax International Kiadó, 2008.) Életet végéig ezt a dogmatika könyvet állították szembe az ő munkásságával.
Az első kiadás feltehetően 1951-ben született meg, a negyedik 1967-ben. Ez a fordítás 10-nél több kiadást ért meg (igaz folyamatosan javították, az időközben elévült
kifejezéseit, illetve az elévült helyesírását is.)

Ezt a kiadást protestáns részről két további Újszövetség-fordítás követte:
Budai Gergely református teológus Az Új Testámentoma (1967), és Ravasz
László református püspök kissé régiesebb stílusú Újszövetség-fordítása
(1971). Megemlítendőek még Vida Sándor (1971) és Csia Lajos (1978)
Újszövetség-fordításai, amelyeknek érdekessége, hogy görög nyelvi szerkezetnek megfelelő tükörfordítást adott, amely magyarul igen nehézkes
volt, a fordító inkább iskolai használatra szánta, ezzel akarta segíteni a
Biblia tudományos tanulmányozását, valamint az ógörög nyelv tanulását,
de mindkét elhatározás a magyar nyelv rovására ment.
Katolikus részről erre az időszakra esik a Hittudományi Akadémia tanárainak – Szörényi Andor (1908–1969), Kosztolányi István (1903–1977),
valamint Gál Ferenc – kezdeményezésére létrejött Újszövetség-fordítás,
amely a görög szöveg alapján készült rövid bevezetőkkel.8 (A fordítók
Augustinus Merk görög szövegét használták9, szemben a protestánsok által
használt Eberhard Nestle-féle alapszöveggel.)10 Az Újszövetség 1971-ben,
a teljes Szentírás 1974-ben jelent meg. A második kiadást – Kosztolányi
István halála után – már Gál Ferenc jegyzi, ami azt jelenti, hogy az Újszövetség korában Szörényi Andor által fordított része is átdolgozásra került,
ebben a kiadásban11 már Gál Ferenc munkája.
Túl azon, hogy Ijjas József – a magát biblikusnak tekintő – kalocsai érseknek szívügye volt az új magyar bibliafordítás, a Biblia iránt megnőtt
katolikus érdeklődést nagyban elősegítette a II. vatikáni zsinat tanítása a
kinyilatkoztatásról, valamint ennek a dokumentumnak a zsinatot megelőző
előkészületei. Azonban ha jól megnézzük, a Gál-Kosztolányi féle Biblia
előszavát, és annak szövegét összevetjük az 1986-ban közzétett zsinati dokumentumok magyar szövegével, akkor jelentős eltérést találunk: a speciális magyar cenzúra miatt a Biblia-fordítás előszavában említett zsinati szövegnek csak a parafrázisát olvashatjuk, amely tulajdonképpen hamisítás
és diplomáciai bonyodalmakat keltett akkoriban a Szentszék és a magyar
hatóságok között.
8
Újszövetségi Szentírás SZIT Bp., 1971. 11–39.
9	Romae Pontificii Instituti Biblici 1951.
10
Ezt a szöveget dolgozta át Kurt és Barbara Aland, később pedig ebben a szövegben
egyeztek meg Carlo Maria Martini vezetésével a katolikus biblikusok is. A közös
szöveg Bruce Metzger neve alatt is megjelent 1984-től.
11
Újszövetségi Szentírás, SZIT Bp. 1985.
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Az 1971-es Újszövetség-kiadás nem jelöli meg, hogy Gál Ferenc pontosan
mit fordított. Ha azonban megnézzük a 1974-es kiadást12, az már felsorolja
a fordítókat, könyvek szerint. Gál Ferenc a Teremtés, a Kivonulás, a Leviták, Sámuel I-II., a Zsoltárok, valamint Báruk könyveit fordította az Ószövetségből, János evangéliumát és Pál leveleit az Újszövetségből. Kosztolányi István Máté, Márk, Lukács evangéliumát, az Apostoli leveleket és a
Jelenések könyvét fordította. Mivel mások nem fordítottak Újszövetséget,
feltehetően a korábban meglévő fordításokat tették be a teljes kötetbe, de
ezt a feltevést a szövegvizsgálat nem támogatja.
Érdemes összevetni ezt a fordítást az ekkorra Magyarországon katolikus
körökben meghonosodott, és korábban említett Békés-Dallos fordítással:
Békés-Dallos

Szent István

Mt 16,15sköv.
Jézus tovább kérdezte, hát ti kinek
tartotok engem? Simon Péter válaszolt: „Te vagy a messiás, az élő
Isten fia” Erre Jézus azt mondta
neki: Boldog vagy Simon János
fia! Nem test és vér nyilatkoztatta
ki neked, hanem az én mennyei
Atyám.

Mt 16,55sköv.
Jézus most hozzájuk fordult: Hát ti
mit mondotok, ki vagyok? Simon
Péter válaszolt: Te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Erre Jézus azt
mondta neki: Boldog vagy Simon
Jónás fia, mert nem a test és a vér
nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem
az én mennyei Atyám.

Békés-Dallos

Gál Ferenc

Róm 1,18
Megnyilvánul az égből Isten haragja az emberek minden istentelensége fölött, akik (Isten) igazságát rosszindulatból elfojtják. Ami
ugyanis Istenről megismerhető,
az világos előttük, mert Isten
nyilvánvalóvá tette ezt számukra.

Róm 1,18
Isten haragja az égből eléri az emberek minden istentelenségét és
gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal. Ami
ugyanis megtudható az Istenről, az
világos előttük, maga Istent tette
számukra nyilvánvalóvá.
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A kötet 1973-ban jelent meg, de 1974-es kiadási dátummal. Az előszót Ijjas (Ikotits)
József kalocsai érsek írta, aki maga is biblikus volt, és Gál Ferenc helyett lett kalocsai
érsek.

Az 1974-es Biblia összesen hat fordító munkája13, bár büszkén hirdeti,
hogy eredeti nyelvből fordították, valójában azonban a Bible de Jerusalem
fordítása. A fordítások összehangolása Gál Ferencre várt, aki több mint egy
éven keresztül mással sem foglalkozott.

Tanítóhivatal és a fordítások
1943-ban XII. Pius pápa a Divino Afflante Spiritu kezdetű levelében buzdította a római katolikus biblikusokat, hogy a Bibliát héber és görög nyelvből újrafordítsák. Ennek eredményeként Jeruzsálemben, az École Biblique
intézetben domonkos szerzetesek az eredeti nyelvből franciára fordították
a Szentírást, mely 1956-ban jelent meg. Ebből készültek a későbbi fordítások: 1966-ban az angolt, 1968-ban a Herder-Bibliát adták ki a Bible
de Jeruzsálem megjegyzéseivel, magát a szöveget viszont csak 1985-ben
fordították le németre14.
A magyar fordítók viszont nyelvi képességeiknek megfelelően franciából
vagy németből fordítottak. Gál Ferenc feladata volt az összes elkészült fordítást visszaellenőrizni, néha újra fordítani a héber és a görög szöveg alapján. A
bevezetőkben és a jegyzetekben átvették a francia, illetve a német bevezetőket
és jegyzeteket. Érdemes néhány példát felidézni Gál Ferenc fordításából:
Káldi-Tárkányi

Gál Ferenc

Jeromos

Ter 1,24
Mondá még az Isten:
Hozzon elé a föld élőlényeket nemeik szerint,
barmokat és csúszómászó
állatát és földi vadakat
fajaik szerint. És úgy lőn.

Ter 1,24
Aztán szólt Isten:
Hozzon létre a föld
élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat csúszómászókat, és mezei
vadakat fajuk szerint.

Ter 1, 24
Majd ezután Isten: hozzon elő a föld élőlényt,
faja szerint: lábasjószágot, csúszómászót és
szárazföldi vadat faja
szerint. Úgy is lett.

Gál Ferenc: Ter, Kiv, Lev, Sám 1-2., Krón 1., Zsolt, Bár, Jn, Pál levelei – Gál József:
Krón 2., Dán – Kosztolányi István: Szám, MTörv, Józs, Kir 1-2., Makk 1-2., Mt, Mk,
Lk, ApCsel, kat. lev. Jel. – Rosta Ferenc: Jób, Péld, Préd, Én, Bölcs, Sir – Szénási
Sándor Iz, Jer, Sir, Tarjányi Béla: 12 kispróféta.
14	Diego Arnhoevel, Alfons Dreisler, Anton Vögte kiadói munkájának eredményét a kelet-németek számára 1969-ben kiadta a St. Benno Verlag Leipzig. A szöveget Ulrich
Schütz és Rudolf Pesch dolgozta át.

13

13

Igazán érdekes a terminológiai váltás a bibliai nevekben. Ebben a vonatkozásban igen nagy különbségek vannak a katolikus és a protestáns fordításokban: a katolikusok többségében a Vulgata átírását honosították
meg, míg a Károli-fordítás a héber szöveg átírására törekedett. Így lett a
katolikus Ágából Hágár a protestáns fordításban, melyet a Jerusalemer
Bibel (Herder-Biblia) Hagarral írt át. Emmánuel/Immánuel (de Mt 1,23
Emmanuel (Káldi Immánuel), Fáres/Perec, Ozeás/Hóseás, Putifár/Potifár,
Kaifás/Kajafás, névváltozatok eltérően szerepeltek15, az új katolikus fordítás közelített a héber nevek felé. A nyelvhelyesség vonatkozásában a magyar szinonimaszótár készítője, Ruzsiczky Éva segítette egységesíteni ezt
a munkát.

Zsoltárfordítás
Az újabb korban a legismertebb katolikus zsoltárfordítás Sík Sándortól
származik, amely több kiadást megért. Az egyik kiadást Szörényi Andor
segítségével revideálták, ugyanis Sík Sándor, a költő hajlamos volt az értelmező fordításokban oly messzire elmenni, hogy az már inkább a héber
szöveg parafrázisának tekinthető.
A teljes Bibliában a zsoltárok új fordítása készült el, mégpedig Gál Ferenc
munkájaként. Ezzel majdnem egy időben Eisenstadtban Farkasfalvy Dénes16 is kiadott egy zsoltárfordítást. Legvégül pedig a latin Káldi-fordítás
hagyományát követve a Szent Jeromos Bibliatársulat kiadásában Tarjányi
Béla is kiadott egy teljes Bibliát, benne a Zsoltárok könyvével. Csak egy
pillanatra vessük össze az 1. zsoltár kezdetét ezekben a fordításokban.

15
16

14

Csaknem a teljes lista lásd: Stuttgarti Bibliai Kislexikon (1974 Prugg Verlag) magyar
fordítása függelékében. Névjegyzék 326–330. oldalak.
Farkasfalvy Dénes (*1936), Magyarországon jogot végzett, majd Amerikába távozott. Dallasi apát, ciszterci rendi teológus, aki jelenleg is a Pápai Szentírás Bizottság
tagja, nemzetközi hírű Szentírás-szakértő, aki főállásban matematikát, mellékállásban teológiát tanít. Jeles Rilke-fordító.

Sík Sándor
(1956)
Boldog férfiú,
aki el nem csábul
gonosz emberek
álságos beszédén,
El nem indul a
bűnösöknek útján
s le nem ül a
hetvenkedők gyűlésén.

Farkasfalvy
(1975)
Boldog, aki a gonoszok tanácsát
elkerülte,
A bűnösök gyűlésén nem jelent meg,
A káromlók közé
nem ült le.

Gál Ferenc
(1974)

Jeromos
(2007)

Boldog ember,
aki nem indul a
gonoszok tanácsa nyomán,
aki nem jár a
bűnösök útján
és nem vegyül
a csúfot űzők
közé

Boldog az az
ember, aki nem
követi a gonoszok tanácsát,
Nem áll a vétkesek útján,
És nem ül le
a gúnyolódók
gyülekezetében.

Míg Sík fordítását az értelmező szemléletmód és a művészi invenció hatotta át, Gál Ferenc a tárgyilagos nyelvi pontosságra törekedett. Gál fordításának méltó riválisa Farkasfaly magyarítása, de a Jeromos-fordítás is
interpretációnak tekinthető. Protestáns részről, ebben az időben – ha jól
tudom – Pálffy Miklós készített zsoltárfordításokat, de csak részletek maradtak belőle.17

Egzegetikai munkája
Gál Ferencet szisztematikus teológusként a hit és annak fejlődése érdekelte, és ez meglátszik a kissé szokatlan műfajban írt kommentár munkáin is. Megítélésükhöz néhány dolgot érdemes tudni. A Beszélgetések az
evangéliumról 1980-ban jelent meg, de jóval korábban készült (1959?)
és nem kommentárnak. Gál Ferenc hejcei korszakában a kispapoknak írt
jegyzetet, amelynek célja volt a jövendő igehirdető papokat ellátni olyan
segédkönyvvel, amelyet a prédikációs készülethez felhasználnak. Ezt szokás nevezni kerigmatikus magyarázatnak. Módszeréről maga a szerző így
vall a 80-as kiadás előszavában: „Nem szak-biblikus módszerrel nyúltam
a szöveghez, hanem azt tartottam szem előtt, hogy a mai hívő embert mi
érdekli az evangéliumból. Főleg arra törekedtem, hogy a Jézussal kapcsolatos természetfölötti jelenségeket hihetővé és a hiten keresztül érthetővé
17

Evangélikus Sajtóosztály kiadása (1964)
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tegyem. Szövegkritikai és történetkritikai kérdéseket is csak annyiban érintettem amennyiben, azok a kitűzött célnak megfelelnek. Ezen a téren a sok
az új kísérlet és az eldöntetlen kérdés a biblikusok között, ami nem egyszer
azt a benyomást kelti, hogy a papok és a hívők sem tudják, végül is mit kell
hinniük: mi a történeti tény és mi a történeti ténybe foglalt teológiai szemléltetés? Az ilyen kritikai kérdéseknél nem mentem azon túl, amit a német
és a francia Ökumenikus Biblia megengedett magának.”
Ez a fajta finom elővigyázatosság igen is indokolt – még 1980-ban is –
egy katolikus biblikus részéről. Engedjenek meg egy rövid áttekintést a
biblikusokat érintő katolikus tanítóhivatali megnyilatkozásokról és intézkedésekről ebből a korszakból.
A biblikusok érdeklődését felkeltették az 1949-es qumráni felfedezések
(esszénusok?), amelyek elsősorban az ószövetségi – főleg két Izajás tekercs, Habakuk és töredékek – bibliai szövegek hiteles szövegével kapcsolatban lobbantottak lángra vitákat. A megnövekedett feldolgozandó anyag
miatt 1950-ben a Pápai Biblikus Bizottság kiadott egy levelet, mely azt célozta, hogy a teológiákon kellő súllyal foglalkozzanak a Bibliával, ezért a
biblikus professzorokat a katolikus teológiákon nem kényszeríthették arra,
hogy más fontos tárgyakat tanítsanak. Pozitívnak tekinthető, hogy előírta a
római biblikus licenciátus megszerzését a biblikus tanszékek betöltéséhez.
Ez elsősorban nyelvi, szakmai garanciául akart szolgálni. Sőt 1955-ben
a PBB pozitív nyilatkozatot adott ki a biblikus konferenciákról: eszerint
támogatni kell a biblikus napokat és heteket. A konferenciák felett követelmény az ordinárius felügyelete. Ugyanakkor ennek a nyilatkozatnak az
egyik záradéka azt kéri, hogy az ún. „szakmai gyűlések” ne legyenek nyitottak. (Ezzel a záradékkal még a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciának is problémája akadt.)
Az igazi probléma 1960–61-ben következett be, amelyet nevezhetünk a katolikus biblikusok elleni hidegháborúnak is. A Hittani Kongregáció (Szent
Officium) a Szentírás objektív és történeti igazságának kétségbevonása
miatt 1961-ben figyelmeztetésbe részesítette Maximilian Zerwick SJ.,18
18
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Zerwick, Maximilian SJ. (1901–1975) – 1936: a Biblikus Intézetben bibliai görög
nyelvet és zsidó-hellenista irodalmat tanít. 1944: megjelent a Grecitas Biblia és az
Analisis Philologica Novi Testamenti Greci. 1941-1947: házfőnök, 1941–69: Verbum
Domini c. exegetikai lapszerkesztő. 1960: Romero bíboros (Hittani Kongregáció)

Stanislas Lyonnet SJ19, és Joseph A. Fitzmeyer20 kutatókat. Ez általános
félelmet keltett a katolikus biblikusok között. Szörényi Andornak21 is ebből kifolyólag kellett Rómába utaznia. Mindezek az események indokolták
Gál Ferenc elővigyázatosságát.
A Beszélgetések az evangéliumokról c. könyvében nem közli a bibliai
szöveg fordítását, de korábbi fordítói munkájából feltételezhetjük, hogy
a görög szövegből magyaráz. Érdemes idézni a Beszélgetések bevezetőjéből: „A Szentírás tehát az üdvtörténetből keletkezett: abból a történetből,

19

20

21

ultrakonzervatív támadása az Institutum Biblicum ellen, hiperkritikusnak és veszélyesnek minősítve. 1961: a Verbum Domini-ben választ írt, a rend generálisa vis�szavonja oktatói megbízatását. A katolikus exegézis ellen a Humani generis (1950)
enciklika. 1963: felvették a Studiorum Novi Testamenti Societas kutató közösségébe,
1963: tiszteletbeli tagja lett a Catholic Biblical Assosiation of America-nak. A II.
vatikáni zsinattal rehabilitálták. Pál leveleinek kommentárját számos nyelvre lefordították. Civileknek tartott lelkigyakorlatokon és előadásokon művelte a bibliatudományt, képes volt biblikus tudását az egyszerű népszónoklatokban is a hallgatóság
számára lebilincselően közvetíteni. Hasonlóan jellemző a Germanicumban (Rómában) végzett tevékenysége a hallgatók között a tudományos kérdésekről folytatott
konzultációi kapcsán. Művei: Biblical Greek: Illustrated by Examples. Translated by
and adapted from the 4th Latin ed. by Joseph Smith. Scripta Pontificii Instituti Biblici
114. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1963. Der Brief an die Galater. Düsseldorf:
Patmos; 1964;(Die Welt der Bibel: Kleinkommentare zur Heiligen Schrift; v. 2).
Lyonnet, Stanislas SJ (1902–1986) – Az arám és az örmény nyelv professzora Rómában (1941–51), az Újszövetség professzora a Pápai Biblikus Intézetben, Rómában (1943–1977), közben 1962-64 között eltiltják a tanítástól a biblikusok elleni
kampány miatt. A patrisztikus egzegézis kitűnő szakértője, jó kapcsolatokat ápol a
protestáns biblikusokkal. Pál katolikus egzegézisének megújítója. Örmény nyelvű
evangéliumról írt disszertációja (Róma 1950) és a Római levél magyarázata (Róma
1990) a két legjelentősebb műve.
Fitzmyer, Joseph A. (*1920 Philadelphia, PA., USA) – Jezsuita Újszövetség-kutató a Maryland Provincia (USA) tagja. Teológiai tanulmányait a Minnesotai Loyola
Egyetemen Chicagóban, majd a St-Albert Egyetemen, (Louvain), Belgiumban
folytatta. Ph.D. diplomát a Johns Hopkins Egyetemen és S.S.L. Pontifical Biblical
Instituteon, Rómában szerzett. Oktató munkája mellett kiadói tevékenységet is folytatott, a Biblical Journal és más szakkiadványok kiadója. Biblikum, krisztológia és
katechetika témakörben és a qumráni kutatásban is publikált. Társ-szerkesztője a
New Jerome Biblical Commentary-nek, kitűnő kutatói képességekkel rendelkezik.
Művei: A Christological Catechism: New Testament Answers. Paulist, 1982. 1991.
An Introductory Bibliograpahy of the Study of Scripture Subsidia Biblica 3 Pont
Bibl. Inst. 1991. The Gospel According to Luke. AB, 28. Doubleday 1981.
Lásd Tarjányi Béla megemlékezése in Kránitz M. (szerk) Istenkereső Tudósok Új
Ember Bp. 2007. 250. old.
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amely kezdődött Ábrahámmal, és csúcspontját elérte Jézus feltámadásában és mennybemenetelében.”22 A bevezető mondat finom utalás a korábban megjelent Ádámtól–Krisztusig c. bevezető-egzegézis esszékötetre23.
Gál Ferenc főiskolai jegyzetből kötetté alakított magyarázata valóban közelebb áll az írásba foglalt beszélgetéshez vagy bibliaórához, mint a protestáns egyházakban megszokott, aprólékosan dokumentált és filológiai
magyarázatokra épülő egzegetikai munkához. Elsősorban szisztematikus
teológiai témákat követ. Ennek ellenére kitér az evangélium műfajának
elemzésére (23–35.) a gyermekkor eseményeinek szinoptikus elemzésére (55–90.), a nyilvános működés legfontosabb szakaszainak vizsgálatára
(95–109.), az Isten országáról szóló szakaszok magyarázatára (113–173.),
a fontosabb példabeszédek magyarázata (179–212), a főbb csodák magyarázata (215–246) és a szenvedéstörténet magyarázatára is (253–327). A
szerző forrásairól keveset tudunk meg, mert – feltehetően a későbbi cenzor
kötekedésének elkerülése érdekében inkább – nem hivatkozott szerzőkre,
sőt még a bibliai helyek utalásai is igen gyérek.
Az Apostolok cselekedeteinek olvasása24 – A könyv bevezetője alapvetően teológia és nem történet-kritikai bevezető. Nem tér ki a keletkezésével
kapcsolatos elméletekre, hanem globálisan elemzi a könyvet és annak elsősorban teológiai és üdvtörténeti szerepének meghatározására törekszik.
Adott perikópákat választ ki és – mellőzve a nyelvi, filológiai, szövegkritikai megjegyzéseket – azonnal a fontosabb teológiai jelenségekre koncentrál. Például a Szentlélek eljövetele szövegének elemzése kapcsán (Csel
2,1-41) a pünkösd szó elemzését végzi el, a nyelvek adományára, valamint a nemzetek listájának felsorolására25 tér ki. Alapvetően tehát teológiai
elemzést ad, olyat, amely egy szisztematikus teológust érdekel. A könyv
legnagyobb hiányossága hogy itt sem jelöl meg forrásokat, nem közöl bibliai szöveget sem.
Pál apostol levelei26 című munkája azonban közöl szentírási szöveget, ún.
perikópa típusú magyarázatot tartalmaz: forrás megjelölés nélkül íródott,
22
23
24
25
26
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Beszélgetések in. 15. oldal
Szörényi Andor és Görgényi Béla fordítás és magyarázat kötete Bp., SZIT 1965.
Az Apostolok cselekedeteinek olvasása Bp., SZIT 1982.
Az Apostolok cselekedeteinek olvasása Bp., SZIT 1982. 19–21.
Pál apostol levelei Bp., SZIT é.n.

a filológiai elemzéseket mellőzi, a teológiai üzenetre koncentrál. Érdemes
idézni egy kis részt a Róm 1,18-20-hoz fűzött kommentárból, melyben
az apostoli levél a pogányok istenkereséséről szól. Ezt Gál Ferenc a következőképpen kommentálja: „A tény megállapítása mögött meghúzódik
egy elvi kérdés. Valóban megismerheti az ember Istent a természetes eszével, kinyilatkoztatás nélkül? És felismerheti az iránta való kötelességét is?
Az apostol tanítása egybeesik a Bölcsesség könyvének (13.f) tanításával,
amely szintén arról beszél, hogy az emberi értelemnek megvan ez a képessége, és azt az áteredő bűn sem rontotta meg. Ennek alapján mondta ki az
I. vatikáni zsinat dogmaként, hogy az ember a természetes ész világánál
képes a Teremtőt a világból felismerni, sőt úgy is mint Urat, akinek hódolattal tartozik.” Mint látjuk, a tanítás továbbélése érdekli a kommentártort,
mégpedig a dogmatikai megnyilatkozásokban.
A János evangéliuma27 szintén jóval korábban készült, mint ahogyan megjelent. Ez már a Szegedi Biblikus Konferencia döntése alapján jött létre, az
akkor tervezett Bibliakommentár sorozat részeként, és szintén a teológiai
mondandó tisztázása a szerző célja. Ellentétben a korábbi kötetekkel, itt
már megad „tájékoztató irodalom” címmel forrásmunkákat is (357–358.).
Érdekes és jó munkák szerepelnek ebben a felsorolásban, mint R. E. Brown,
Kremer J., Th. Müller, J. Gnilka, R. Schnackenburg jeles kommentárjai, de
itt is legalább annyi szisztematikus szerző jelenik meg, mint biblikus teológus, pl. H. U. Balthasar, F. Dreyfus, D. E. Holwerda, S. Schulz stb.
A katolikus egzegéták közül 1975-ben Farkasfalvy Dénes dallasi ciszterci
apát készített Zsoltárok fordítást, melyet Eisenstadtban adott ki, 1981-től
jelent meg János evangélium kommentárja 3 kötetben, amely módszerében, terjedelmében jóval meghaladja Gál Ferenc munkáját. Bolyki János
munkája pedig sokáig a magyar János-kommentárok legjobbika volt.
Érdemes megfigyelni, hogyan elemzi János prológusát a szerző. „Nem vitás, hogy a vezető szavak párhuzamot akarnak vonnia Ter 1,1-gyel. Kezdetben volt az Ige… AZ értelme az, hogy az Igen már akkor is cvolt, amikor
valamai egyátalán elkedzdődott., hiszen Istennél volt, Isten pedig örök. De
ki ez az Ige, a Logos? A logos a görögben értelmes szó, aminek van jelentése és amit meg lehet érteni. Tehát kezdetben volt a szó, amelyben Isten
kimondta magát. Az újszövetségi kinyilatkoztatás egészéből tudjuk, ebben
27
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benne van az Atya és a Fiú szentháromsági kapcsolata. Isten megismeri és
kimondja magát, ebbe a szóba belemondja egész lényegét, és ez a kimondott szó a Fiú. De honnan ered a Logos elnevezés, és mi volt a teológiai
jelentése? Bultmann és más egzegéták azt tételezték fel, hogy az evangélista egy előzetes gnosztikus himnuszt használt fel.” A magyar katolikus
teológián legtöbbet Bultmann szemléletével polemizáltak, erre koncentrál
tehát szerzőnk is.
Nem szabad elfeledni, hogy a Pápai Biblikus Bizottság 1964-es döntése
az evangéliumok történeti igazságáról szól, azok védelmében. Arra figyelmeztet, hogy a formatörténeti módszereket mértékletes alkalmazzák a
katolikus magyarázók. Az apostolok Jézus istenségét felismerték feltámadása után, de a róla szóló igehirdetés korfüggő. A szent írók az apostolok
tanítását összefoglalóan közlik.

Összefoglalás
Gál Ferenc biblikus munkásságának összefoglalása talán megérne egy
részletesebb tanulmányt. Teljesítményének értékelése csak a korabeli tudományos, társadalmi és tanítóhivatali állásfoglalások fényében érthető meg.
Összevethető a Bartha Tibor által szerkesztett ún. Jubileumi kommentárral, amely 1967-ben (?) jelent meg. A sok szerző28 együttműködéséből született nagy kötetet nehéz lenne megítélni. Mind a katolikus, mind pedig
a protestáns teológusoknak az a közös problémája, hogyan közvetítsék a
magyar közönség számára a témába vágó nemzetközi szakirodalmat röviden, érthetően és olvasmányosan. A magyar közönség befogadóképessége
az előképzettség hiánya miatt jóval csekélyebb volt, mint a nemzetközi
szakirodalom olvasóközönségéé.
Talán az is elmondhatjuk, hogy sokkal jobban élt Gál Ferencben és a Jubileumi kommentár szerzőiben is a vágy, hogy a megismert szakirodalmat a hazai közönség felé közvetítsék, mint az manapság a biblikum és a
28
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Aranyos Zoltán, Bartha Tibor, Békési Andor, Bolyki János, Czegle Imre, Czeglédy Sándor,
Döbrössy Lajos, Domján János, Herczeg Pál, Imre Ernő, Karasszon Dezső, Kocsis Elemér,
Kürti László, Lenkeyné dr. Semsey Klára, Módis László, Molnár Mihály, Nádasdi Vilmos,
Nagy Antal Mihály, Nagy Antalné Kulcsár Erzsébet, Sarkadi Nagy Pál, Szabó Andor, Török István, Tóth Kálmán, Tussai János, Vályi Nagy Ervin, Varga Zsigmond, Zergi Gábor

szisztematikus teológia magyar művelőiben él, akik félszemmel mindig a
nemzetközi nyilvánosság felé kacsintanak és annak elismerésére vágynak.
A következetes magyar teológiai misszió eredményeként azonban Gál Ferenc megélhette a civilek Biblia és teológiai irodalom iránti érdeklődésének tömeges felébredését az 1960-as évek kezdetétől. Ezt nem csak pas�szív módon várta, hanem maga is gerjesztette ezt az igényt munkásságával.
A katolikus egyházon belül létrejött civil képzés egyedülálló, sajnos mára
már lecsengő teológiai reneszánszt eredményezett. Ennek a reneszánsznak
egyik csendes előkészítőjének tarthatjuk a fáradhatatlan professzort, Gál
Ferencet. Megtett mindent, amit tudott, ezért azt mondhatjuk, hogy az élettel betelve, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem első rektoraként halt meg.
Elgondolkodtató, hogy a mi publikációink tudnak-e ekkor érdeklődést kelteni a mai generációban.
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Borsányi Schmidt Ferenc
adjunktus, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

A Chábád Lubávics kialakulása
és fejlődése napjainkig
Bevezetés
Dolgozatom témáját egy olyan tárgykörből, a chaszidizmusból, annak is
ma legelterjedtebb és a zsidóság életében legnagyobb hatású irányzatának,
a Chábád Lubavics mozgalomnak történetéből merítettem, ennek legfőbb
vonásokban való megírását választottam a dolgozat tárgyául. Ez a téma
mindig érdekelt és alkalmam volt, most is alkalmam van belső életét, hitéleti gyakorlatát figyelemmel kísérni, benne részt venni. A chaszidizmusról
és különösen a Chábád Lubavicsról elolvasok minden elém kerülő könyvet
és egyéb híradást, amikről válogatva beszámolok dolgozatom bibliográfiai részében, és amikor csak tehetem, részt veszek a budapesti Chábád
Lubavics közösség imáin, összejövetelein és egyéb alkalmain. Így viszonylag pontos képem alakulhatott ki a Lubavicsi közösség mai életéről.
Ezt, a történelmi visszapillantással kiegészítve, szeretném dolgozatomban
kifejteni és az érdeklődők elé tárni.

A chaszidizmus előzményei, létrejötte és szerepe
A zsidóság történetének hosszú évezredei során több vallási-társadalmi
mozgalmat hozott létre. Ezek közül, a Makkabeusok erősen nemzeti jellegzetességekkel átszőtt mozgalmát és az ún. ál-messiások egészen más
jellegű, de vallási színezetű, messianisztikus vonásokat is mutató mozgalmaitól eltekintve a modernkori, vagyis a XVIII. században keletkezett chaszidizmus vallási irányzata, amely mint később látni fogjuk, főleg a kezdetekkor, népi, helyesebben népies mozgalom képét is öltötte. A
chaszidizmus egyszerre vallási újító mozgalomként és a zsidóságon belül
népi-társadalmi vonulatként jelentkezett. Mint ilyen, óriási hatást és vonz23

erőt gyakorolt a létrejötte idején, a kor és a szerveződési hely, valamint
annak környezete zsidóságára. A Jiszráél ben Eliezer, vagy tiszteleti nevén
a Bá’ál Sém Tov, rövidített nevén a Best (1698–1760) nevével ismertté
vált mozgalom létrejötte előtt az i.e II. században, a Hasmoneusok idején, és a XII–XIII. században, német földön, már létezett ilyen névvel vallási közösség. Ezért a tárgyunkat képező chaszidizmusról, mint modern
chaszidizmusról beszélünk.
A chaszidizmus, képzővel ellátott szó töve a héber „chászid” szó, illetve fogalom, aminek magyar jelentése: „kegyes, jámbor”. Ezt a fogalmat a
chászidizmustól függetlenül is használták a héber nyelvben és ma is használják. A chászidok mozgalmuk keletkezésekor, és még utána egy ideig önmaguk jelölésére e fogalmat nem használták, csak a környezetük alkalmazta
ilyen céllal, amit aztán, kb. a XVIII. század vége felé maguk a chászidok
is átvettek. Maga a chaszidizmus elnevezése a héber nyelvben: chászidut
(főnévi alak) formájában ismert.
A XVIII. században a kelet-európai zsidóság kemény üldöztetéseket, a mai
Ukrajnában, Lengyelország keleti részén és Oroszországban gyakran dúló
pogromokat szenvedett el. Ezek, és a zsidó nép életét nehezítő, többnyire
veszélyeztető más események és körülmények különösen a lengyel–ukrán–
orosz területeken élő egyszerű körülmények között tengődő, gyakran nyomorgó kétkezi kenyérkereső, főleg falusi lakosságot sújtották. Az üldözés
másik következménye, a tanult rétegek között jelentkezett, amennyiben
nagyobb fokú lett a befelé fordulás, a tanulás fontossága, a tudomány jelentőssége. Az „eliten” kívül eső többség úgy érezte, hogy életükben, csakúgy mint vallásgyakorlásukban, semmi nyoma sem maradt a természetes
örömnek, a vidámságnak. A jobb körülmények között élő, művelt, a zsidó
tudományokban jártasabb, tanultabb rétegek és a kenyérkereseti gondokkal küszködő, csekélyebb ismeretekkel rendelkező, vagy azokat nélkülözők között egyre nagyobb szakadék, társadalmi távolság mutatkozott. A
XVIII. század közepére ez a társadalmi szakadék a többséget képviselő
szegény sorsú, tanulatlan rétegek és a kisebbséget képviselő, tehetősebb,
tanult, rabbinikus műveltségű rétegek között olyan mély lett, hogy megérett az idő a változásra, amely belülről, a zsidóság köreiből indult ki.
Az évtizedek óta fennálló és megmutatkozó társadalmi szükségszerűséget
és az ennek nyomán keletkezett vallási igényt Rabbi Jiszráél ben Eliezer, a
24

Bá’ál Sém Tov, ismerte fel. A nép körében gyógyító tudománya és vallási
elkötelezettsége révén már korábbról ismert, csodatévő hírében álló ember,
aki hosszú évekig egyedül, majd felesége társaságában erdei magányban
élt, és ott sokat imádkozott és meditált és átszellemült vallásos életet élt,
elvonultságát megszüntetve, a szegény, vidéki emberek közé ment, hogy
őket tanítsa, vezesse. Közülük sokan úgy érezték, hogy a kifinomult, talmudi ismeretekben és egyéb vallási irodalomban jártas emberek nemcsak
tudásban, hanem erkölcsileg is fölöttük állnak. Minthogy az őket körülvevő nagyobb közösség is így gondolkodott, mindennél többre tartva az állandóan tanulással foglalkozókat. Rabbi Jiszráél ben Eliezer, a nép között
járva meggyőzte hallgatóit arról, hogy a csekélyebb tudással rendelkező,
de őszintén törekvő, a vallás törvényeit követő ember, az Ö. való szemében
nem kisebb értékű, mint a vallási tudással jobban felvértezett embertársa.
A kezdeti évtizedekben a rabbinikus tudással, hagyományos ismeretekkel
rendelkező vezető rétege a kelet-európai zsidóságnak komoly kritikával,
erős ellenállással figyelte, gátolta a chaszidizmus terjedését, erősödését.
A chaszidizmussal szembenállók népes tábora nem kisebb személytől,
mint Rabbi Elijá ben S’lomo Zalmantól, a Vilnai Gáontól és a litvániai
zsidók vezetőitől, magasabb rétegeitől kapott támogatást, szellemi érveket. A chaszidizmus ellenfelei a mitnag’dim (ellenzők, szembenállók) néven tevékeny csoportosulást hoztak létre. Elijá ben S’lomo, a Vilnai Gáon
cheremmel, kiközösítési döntéssel sújtotta a Bestet és követőit. Lengyelországban és Ukrajnában, ahol a kelet-európai zsidók többsége élt a XVI.
század óta, mintegy küzdelem kezdődött a rabbinikus júdaizmus hívei és
az akkoriban forradalminak számító nézeteket valló és követő, a Kabbala
tanításait egyre inkább magáévá tévő, misztikus beállítottságú chászidok
között. A mitnag’dim ellenállását a XVII. századi ál-messiás, Sábbátáj
C’vi dicstelen fellépésével és szerepével is indokolták. A chaszidizmussal
szemben főleg a litvániai tanultabb, előnyösebb körülmények között élő
ún. „litvis” zsidók álltak. A hagyományos szemléletet követő zsidók és
a chászidok közötti ellentétet még elkeseredettebbé tette az Ukrajnában
fellángolt és Lengyelország nagy részében is elterjedt kozák felkelés
(1648–1660) közeli emlékezete, amelyet Bogdan Chmielnicki vezetett. Ez
a felkelés, amely a lengyel nemesség ellen indult, a zsidó lakosság elleni szervezett és tömeges öldökléssé fajult és szinte teljesen elpusztította
Ukrajna zsidó népességét, viszont majdnem érintetlenül hagyta a litvániai
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zsidókat, vagyis a mitnág’dim fő támogatóit. A felkelés következtében a
dél-oroszországi zsidó lakosság gazdasági és szellemi hanyatlása, valamint az ukrajnai és lengyelországi népesség nagy vérvesztesége kedvező
talajt teremtett a misztikus színezettel átszőtt chászid tanításnak. Jiszráél
ben Eliezer tanításai sok követőt vonzottak és ezek Kelet- és Közép-Kelet-Európa számos helyén különféle chászid ágazatokat, csoportosulásokat alkottak. A Best halála után, követői folytatták a megkezdett munkát,
fő tanítványának, a mezricsi (vagy mezericsi, vagy medzsibozsi) Dov
Baernek (Dov Ber) vezetésével. Dov Baer körül valóságos „udvar” alakult ki, ahonnan tanítványok sokasága indult el, és ahova sok-új tanítvány
érkezett. Megállapíthajuk, hogy a judaizmus chászid irányzata vált az ukrajnai, galíciai és közép-lengyelországi zsidóság többségének életmódjává, követett vallási irányzatává. A mozgalomnak ugyancsak számottevő
követői, csoportjai alakultak Belorussziában, vagyis Fehéroroszországban,
Litvániában és Magyarországon. A judaizmus chászid irányzata elkerült
Nyugat-Európába, majd az Egyesült Államokba is a nagy zsidó „népvándorlás-szerű” emigrációs hullámban, az 1880-as években.
A chászid rabbik, sajátos ejtésmóddal, a rebbék, kiválóbbjai cáddik (igaz
ember) elnevezéssel, mint közbenjáró az Ö. való és a zsidó nép között,
váltak ismertté. A cáddik köré fűződő tanítás még azt is tartalmazta, hogy a
cáddik hűséges követője számára átadja a földi élet három legfőbb áldását:
az életet, az élethez szükséges feltételeket és a gyermekeket, aminek viszonzásaként a chászidok anyagilag is támogatják a cáddikot („pidjoním”
héb. = megváltások), azért, hogy a szentéletű ember minden energiáját a
vallási feloldottságra és az azt segítő szemlélődésre fordíthassa.
A mitnág’dim és a hagyományos szemléletű zsidóság részéről elsősorban
az a vád érte a chászidokat, hogy népiességüket követve túlzottan alacsonyra tették a szellemi mércét, szinte tudományellenesek lettek, a tanulás nem
foglal el komolyabb helyet az életükben. Ezzel szemben a chászidokhoz
több nagy tudású rabbi is csatlakozott, akik magas szintű tanító tevékenységet folytattak, a vallási tudást terjesztették. Éppen ennek a chaszidizmus
elleni támadásnak a kivédésére jött létre a chászid irányzatok között, ezek
egyike, az intellektuális iskola: a Chábád Lubávics.

26

Rabbi Snéur Zálmán ben Báruch, „der alte Rebbe”(az öreg rebbe),
ahogy hívei bensőségesen nevezték, 1747-ben született Ljoznában,
Fehéroroszországban. A felnőtt korára vonatkozó részletes híradásokkal,
ismeretekkel szemben, gyermekkorát és szüleit illetően kevés ismerettel
rendelkezünk. „Ez a fiatal gyermek” mondta a tanítóinak egyike, lubavicsi
Jiszáchár Baer „alkalmas arra, hogy a barátom és társam legyen, nem pusztán tanítványom. Nincs szüksége irányításra a Talmud tanulásában. Tudása
és felkészültsége olyan, hogy saját maga megtalálja az utat a ’Talmud tengeréhez’ és a magyarázatokhoz”.
Tizenhárom éves korában Snéur Zálmánt, a helyi Chevrá Káddisá közreműködő tagjává választották, és ebben a minőségében felülvizsgálta a
temetések megszervezését. Önmagáról írta: „Tizenhárom éves koromban
többnyire magam tanultam, tanulmányaimra fordítva kb. tizennyolc órát.
Három egymás után következő évben arra fordítottam heti időm kétharmad részét, hogy a Talmudot és a vallási kódexeket tanuljam, a többi időt a
T’nách, Ággádá, Midrás és a Kábbálá tanulására fordítottam” – írta önmagáról Rabbi Snéur Zálmán, akinek feladata és hivatása lett a chaszidizmus
Chábád Lubávics irányzatának létrehozása.
A Chábád fogalom, illetve elnevezés rövidítésből keletkezett szó, helyesebben acronym, vagyis szavak kezdőbetűiből alkotott új szó.
Mint mondottuk, a „Chábád” mozaikszó a „Hochmá”, „Biná” és „Dá’át” szavak kezdőbetűiből állt össze, amely szavak szótári jelentése:„bölcsesség”,
„megértés” és „tudás”. Bár ezeknek a fogalmaknak szótári jelentésük
mellett a chábád szellemiségében is pontos jelentésük van, a Hochmá,
Biná, és Dá’át alkotja a Sz’firot, kabbalisztikus struktúrájának az első
három tagját, az Ö. való kisugárzásának tevőleges, alkotó képességét. A
kabbalisztikus háttérben e fogalmak olyan egymás után következő szintek,
amelyek elsődleges szerepet játszanak a világmindenség megismerésében
és az Ö.való tulajdonságainak az ember-alkotta fogalmakkal történő leírásában. A Chábád szellemiségben egy további jelentése van, minthogy e
fogalmakat az ember legbensőbb természetének a leírására is használják.
Az emberi lélek a világmindenség kicsinyített mása és működése tükrözi
a teremtés folyamatának fogalmait. Ennek összefüggésében A Chochmá,
vagyis a Bölcsesség az elgondolás születését jelenti az emberi elmében. A
Biná, vagyis a megértés jelenti a gondolat feldolgozását. A Dá’át, vagyis
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tudás jelenti az első lépést a gondolat irányában való személyes elkötelezettségben, kezdetét az indítéknak, amelynek végső fokozata, teljesedése,
maga a cselekvés. Ez az elnevezés és magyarázata fontos előrehaladást
jelentett a chászid szellemiségben és a chaszidizmus megítélésében, valamint a kábbálá, vagyis a zsidó misztika megértésében.
A Chábád, mint neve is mutatja, a chaszidizmusnak egy olyan irányzata, amely a fő hangsúlyt az emberi lélek szellemi képességeire helyezi,
szemben a chaszidizmus azon iskoláival, amelyek az érzelmeket helyezik figyelmük középpontjába (pl. a Chágát*) kiemelve a különbséget a
chaszidizmusnak az érzelmeket hangsúlyozó iskolái és a lubavicsi Chábád
irányzat között. Meg kell állapítanunk, hogy a Chágát különféle iskolái és
a Chábád esetében két egymástól különböző irányzattal állunk szemben.
A chászid irányzatok mindegyike hangsúlyozza az érzelmek fontosságát:
az Ö. való iránti szeretetet és a Vele szemben érzett félelemteljes tiszteletet és az ellentétpárokat, a kedvességet, a kegyességet (cheszed) és az
erőt, hatalmat, szigorúságot (g′vurá) a szellemi kapcsolatokban. Ennek
következtében, azonban, szemlélhetjük az érzelmeket, mint önálló pszichológiai területet, amelyet felkelthetünk fizikai ingerekkel − énekléssel,
tánccal, ima közben heves mozdulatokkal és hasonlókkal. Ezek jellemzik a
Chágát mozgalmat, ami szintén rövidítésből képzett szó, tehát a „ChaGat”
kifejezve a cheszed, g’vurá és tiferet érzelmekre utaló tulajdonságát hangsúlyozza, a hozzá tartozó mozgalmak kiemelt érzelmi töltését, szemben
a „ChaBad” intellektuális töltésével. Másik oldalról ugyancsak szemlélhetjük az érzelmeket, mint az elme, a tudat függvényét − az észlelésre és
szemlélődésre irányítva. Ez a Chábád szemlélete és gyakorlata, szemben a
Chágáttal. Ezzel összhangban, a tanulásra és a meditációra helyezi a hangsúlyt, mint a micvot helyes végrehajtásának központi elemére. A Chábád
mozgalom további jellegzetességei ezekből a fontos, kiinduló feltételekből
következnek. Az elsőnek említett vonás arra a kapcsolatra, arra a viszonyra
utal, ami a chászidok és rebbéjük között létezik. Szemben a Chábáddal,
más chászid mozgalmak éles megkülönböztető vonalat húztak a vezető,
vagyis a rebbe, vagy a cáddik és a többi chászid, vagyis a követőik között.
Ahogy a Best bevezette és utóda, a Mezricsi Mággid hangsúlyozta, hogy a
cáddik személye egyet jelentett a karizmatikus vezetővel, aki tanítványaitól, a többi chászidtól, eltérő, magasabb szellemi képességek birtokában
volt. Az Ö. valóval meglévő különleges kapcsolat folytán áldásában ré28

szesült, az ő imádságai hatásosabbak voltak, mint az átlagemberé, ő volt
a híd a felső és alsó világ között. Ez kézzel fogható jelenség a chászidok
életében. A cáddik gyakran betöltötte az előimádkozó szerepét is, felkeltve követőinek, tanítványainak odaadását és érzelmeinek erősségét olyan
szintre, mint a magáé. A cáddikot egész élete során úgy szemlélik, mint a
tökéletességnek élő példáját, a legjelentéktelenebb szokásait is hűségesen
utánozzák. Általánosítva, az értelem rajta nyugszik, míg az érzelmek a követőin.
Ezzel szemben a Chábád mindíg azt hangsúlyozta, azt követte, hogy minden egyes zsidó fejlesszen ki önmagában egyéni képességeket a megértés
számára, a tanulás és a meditáció révén. A zsidóknak fel kell használniuk
saját képességeiket az önképzés, önmaguk tökéletesítése céljából. A rebbe,
ennek ellenére megmaradt a chászidok szellemi vezetőjének, többnek, mint
tanító, vagy az élet minden területére szóló tanácsokat osztogató mester.
Azzal, hogy a Chábád hangsúlyozza az egyéni tanulást, megvalósította azt,
hogy a chászid gondolkodást sokkal alaposabban, céltudatosabban és rendszerezettebben fejtették ki a Chábádban, mint más chászid iskolában. Ez
nyilvánvaló szinte a kezdetektől, amikor Rabbi Snéur Zálmán a Tánjában
kifejtette és első, rendszerezett feldolgozását adta a chászid erkölcsfilozófiának és metafizikai alapjainak.

A bibliamagyarázat hagyományos fokozatai
A Bibliamagyarázat négy hagyományos fokozata − p’sát (szó szerinti),
remez (képletes), d’rás (prédikációs), szod (ezoterikus) − megfelel az egyéni lélek, a valóság és a világmindenség egy szintjének.1 A chászidut képviseli a Bibliamagyarázat ötödik szintjét, ami megfelel a Tóra, a világegyetem
és a lélek lényegének. A chászidut, ezért nem csupán a judaizmusra irányuló
megközelítések egyike a sok közül, hanem sokkal inkább ez a mindegyikben megtalálható belső igazság, amely mindegyiket megvilágítja és rámutat
alapvető egységükre. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a judaizmus
mindenegyes ágazata egyetért és hangsúlyosan rámutat a zsidó nép egységére. Rabbi Snéur Zálmán leghíresebb főműve, a Tánjá, alapelvként hirdeti, hogy az egyének, amikor felfedezik azonosságuk forrását, ugyanakkor
1

N. Mindel: Philosophy of Chabad.
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felfedezik egységüket a zsidó néppel és minden zsidó lélek egységét. Ez is
egybehangzik a Chábád egyik alapvető tulajdonságával, az erős és eltéphetetlen kapcsolatra a chászid és rebbéje között. Ugyancsak megjegyezzük,
hogy a Lubávicsi Chábád mozgalom a második világháború után és manapság is, legkomolyabb érdeklődését és a legnagyobb nyomatékot a körein
kívüli munkára helyezi, vagyis arra, hogy elidegenedett, eltévedett zsidókat
kutasson fel és nyerjen meg a judaizmushoz való visszatérésnek. Ezzel kapcsolatban idézzük a Best egy híres mondását: „Mikor fog eljönni hozzánk a
Messiás? Akkor, amikor ez a tanítás mindenhova, mindannyiunkhoz eljut”.
(Mindel: Philosophy of Chabad, pp 208–211). A chászidizmus követői, a
chászidim, vagyis chászidok „Lubavicsiakként”, vagy izraeli elnevezéssel
„chábádnyik”-ként ortodox zsidók, akik a chábád hagyomány iránti elkötelezettségük mellett a chászid zsidósághoz tartoznak.

Lubavics és Dov Baer,
illetve a Schneersohn (Snéur)-család
Lubavics, amely keletkezési helyét jelzi, a fontos chászid irányzatnak, a
Fehéroroszországi Ljubávicsi nevü faluról kapta, amely Szmolenszk város
mellett van. Ez lett az otthona 1813-ban a lubavicsi chábád irányzatnak,
amikor Rabbi Dov Baer ott letelepedett. Egy jesivát is alapított, Tomchej
T’mimim néven, amely 1879-ben nyílt meg.
Az 1917-es orosz forradalom után, a város megszűnt chászid központnak
lenni, de a „Lubavics” nevet megtartották a Chábád és követői számára,
szerte a világon.
Rabbi Joseph Yitzhak Schneersohn 1940 márciusában érkezett New Yorkba
és létrehozta a Lubavics székhelyét Crown Heights negyedében New York,
Brooklynnak. Ő utána érkezett a veje, Rabbi Menáchem Mendel, aki 1950
januárjában követte őt, mint rebbe, aki teljesen átalakította a chászidizmus
akkor gyengülő ágazatát, a Chábádot (amely, a Holokauszt következtében
elvesztette legtöbb követőjét Kelet-Európában), és a zsidóság egy erőteljes
és látványosan terjeszkedő nemzeti mozgalmává fejlesztette, felhasználva
a modern kommunikáció és technológia minden vívmányát üzenetének terjesztéséhez és megvalósításához. Manapság több mint 180 Chábád ház van
Izraelben és 1300-nál több Chábád−Lubavics intézmény van világszerte.
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Csupán az Egyesült Államokban több mint 250 lubavicsi központ van. A
Független Államok Szövetségében, a volt Szovjetúnió utódországaiban,
több mint 60 intézménye van a zsidó tanulmányoknak, amelyek többségükben a Chábád−Lubavicshoz tartoznak.
Mint minden chászid, a chábád-lubavicsi irányzat hívei is, a chászidut
(chászidizmus) tanításait és szokásait követik, ahogy azokat Rabbi Jiszráél
ben Eliezer, a Bá’ál Sem Tov tanította, és a korábban élt kábbálista mester, Rabbi Jichák Lurijá, az Árizál (1534−1572) művein alapul. A Chábád–
Lubávics sziddurja (köznapi és szombati imakönyv) és a zsinagógai i.
tentisztelet ugyanazon a szertartásrenden alapul, amelyet az Árizál alapított.
A Ljádiba való Rabbi Snéur Zálmán által az 1700-as években alapított
Chábádnak tizenhét vezetője, vagy rebbéje volt. Rabbi Menáchem Mendel
Schneersohn (1902−1994) volt az utolsó, a tizenhetedik vezető, Rabbi
Joseph Yitzhak Schneersohn-nak (1880−1950) a veje.
A Chábád Lubávics rebbéi és vezetői a Kelet−Európához tartozó, akkoriban a cári orosz birodalom részét alkotó Fehéroroszországban éltek és
munkálkodtak, a Chábád–Lubavics chászid irányzat itt jött létre. A Chábád
Lubavics kezdeteit visszavezeti egészen a judaizmus chászid ágazatának
keletkezéséig. A chászidizmus, vagyis a chászidut létrehozója, alapítója Rabbi Jiszráél ben Eliezer (1698−1760), akit a Bá’ál Sém Tov-ként is
ismerünk, az ukrajnai Mezricsben hívta életre zsidó vallási−társadalmi
megújulást célzó mozgalmát. Utóda a rebbe székében, méltóságában és
hivatásában fő tanítványa a mezericsi Rabbi Dov Baer (megh. 1772), aki
sokat tanult és értő tudósa volt a Lurijánus kábbálának, és a mozgalmat
továbbfejlesztette.

A rebbék
1. A Ljádiba való Rabbi Snéur Zálmán (1745−1812), Báruch fia, aki
legfiatalabb és legtehetségesebb tanítványa volt a mezricsi Rabbi Dov
Baernek és megalapította a Chábád−chászidok dinasztiáját. Megvédelmezte mozgalmának irányvonalát és két híres művével, a Tánjá és a
Sulchán Áruch há-Ráv megírásával erősen befolyásolta a chászid zsidóságot. A Tánjá, elsősorban misztikus mű, amelyben fejtegeti a Zohárt.
A Sulchán Áruch há-Ráv, amelyre későbbi munkákban többször hivat31

koznak, eredeti alkotás, de a vallási törvényeknek megbízható tárháza.
A mezricsi Rabbi Dov Baer arra kérte, hogy írja meg a Sulchán Áruch
há-Ráv címen ismerté vált művét, amely széles körben használatos a
különböző chászid iskolákban, irányzatokban. Megjegyezzük, hogy a
mű néhány fejezete megsemmisült egy tűzben. Ugyancsak megjegyezzük, hogy a nagy rebbe és utódainak vezetékneve több változatban fordul elő: Schneersohn, Schneerson, valamint a héber eredetű változat, a
Schneuri, vagy Snéur.
2. Rabbi Dov Baer Schneuri, vagy Snéur (1773−1827). Snéur Zálmán
fia, aki Középső Rebbeként vált ismertté. Leghíresebb műve a Kuntresz
há-hitpá’álut, a Traktátus az eksztázisról, amelyben összegyűjtötte és
rendszerezte írásait az imádkozás közben megvalósítandó meditáció
különféle állapotairól.
3. Rabbi Menáchem Mendel Schneersohn (1789−1866). Rabbi Snéur
Zálmán unokája és az előbb említett Rabbi Dov Baer unokatestvére,
responzumai után a Cemách Cedek nevet kapta. Rabbi Snéur Zálmán
műveit összegyűjtötte, kiadta és magyarázataival látta el, köztük a Szidur
Mi-Kol Há Sáná című imakönyvhöz készült misztikus prédikációkat is,
valamint a Likutéj Tórá és Tórá Or című heti Tóramagyarázatokat.
4. Rabbi Smuel Schneersohn (1834−1882) Rabbi Menachem Mendel fia.
5. Rabbi Solom Dov Baer Schneersohn (1860−1920) Rabbi Smuel fia. Arról nevezetes, hogy megalapította a Tomchéj T’mimim j’siva-hálózatot,
valamint arról, hogy ellenezte a világi jellegű politikai cionizmust.
6. Rabbi Joseph Isaak Schneersohn (1880−1950), Rabbi Solom Dov
Baer egyetlen fia. Ő volt az első Lubavicsi Rebbe az Egyesült Államokban.
7. Rabbi Menáchem Mendel Schneerson (1902−1994). Családneve
nem tartalmazza a „há”t a „sohn”-ban, minthogy unokatestvérként a
család egy másik ágából került e vonalba. Nagy sikerrel terjesztette és
emelte a Chábád hírnevét és befolyását, valamint sikeresen terjesztette az ortodox judaizmust általában. Még halála után is, személyisége
nagyon jelentős helyet foglal el a chábád mozgalom filozófiájában és
egyes csoportjai „Mosiách”-nak tekintik, amivel komoly vitákat váltottak ki és váltanak ki a zsidó világon belül.
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Az elnevezés eredete
CHÁBÁD
A „Chábád” és a „Lubavics” nevek mindegyike rendelkezik történettel. A
„Chábád” elnevezés, mint ahogy azt korábban mondottuk, a „Chochmá”
(„bölcsesség”). Biná („megértés”), és Dá’át („tudás”) szavaknak a kezdőbetűiből képződik, ami az alapító, vagyis az első Rebbe, a Lijádi−ba való
Snéur Zálmán rabbi nevéhez és működéséhez kötődik. A Chábád chászidok
úgy tanítják, hogy a Chábád elnevezés visszatükrözi a kábbálá misztikus
tanításainak intellektuális adottságait. A legnagyobb hatású és legismertebb, leghíresebb chászid műben, a Tánjában, Rabbi Sneur Zálmán úgy
határozta meg a „Chábád Chászidizmus”-t, mint „Moách sorér ál há-lév”
(„az ész [amely] uralkodik a szív [vagyis az érzelmek] fölött”). A Lubavicsi
mozgalom követői úgy tekintenek a Chábád chászidizmusra, mint amely
különbözik a chászidizmus más ágazataitól, amelyeket ők a Chágát névvel
illetnek, vagyis azt fejezik ki, hogy a Cheszed („kegyesség, kedvesség”)
G’vurá („hatalom, erő”) és Tiferet („szépség”) érzelmet tükröző fogalmaiból összeállt betűszó, jelölve a chászidizmus más ágazatait, amelyekben az
érzelmeken van a hangsúly, szemben a Chábád intellektualizmusával.

Lubavics
A korábbiakban ugyancsak megállapítottuk, hogy a „Lubavics”, vagy
„Ljubavits” elnevezés egy fehéroroszországi (akkoriban az orosz birodalomhoz tartozó kis város) neve, jelentése oroszul: a „szeretet (vagy szerelem) városa”. A Ljádi-ba való Rabbi Sneur Zálmán alaptotta a Chábád
mozgalmat, de a fia és utódja, Rabbi Dov Baer Schneuri volt az, aki „udvarát” Lubavicsba helyezte és a „Lubavics” elnevezés ismertté vált a zsidóság köreiben. A chászidizmusban a mérvadó, vagy nevet adó rabbi-dinasztiák általában azon kelet-európai városról vették nevüket, amelyből a
dinasztia, vagy az alapító rabbi származott. A lubavicsi mozgalom követői
erősen hangsúlyozzák ágazatuknak ezt az egyik elnevezését, valamint a
mozgalmuk létrejöttének helyt adó város nevét. Szerintük ez jelképezi,
szinte megtestesíti mindazt, amit ők tettekben kifejeznek.
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A Chábád mozgalom története
A XIX. és XX. századi Orosz birodalomban a Chábád irányzatnak nagyon
sok követője volt, hatalmas tömegek vallották magukénak és óriási jesíváhálózata volt, Tomchéj T’mimim néven. Ennek a felépített és kiépített hálózatnak szinte az egészét megsemmisítette a kommunista kormányzat és
a nyomában terjeszkedő német megszállás 1942-ben. Rabbi Joszéf Jichák
Schneersohn, aki akkoriban a mozgalom Rebbéje volt Varsóba, Lengyelországba került száműzetésbe. A világ több vezetőjének a közbelépésére,
zsidóknak és nem−zsidóknak egyaránt, közöttük Wilhelm Canaris admirálisnak, az Abwehr vezetőjével együtt. A Rebbe végül is diplomáciai útlevelet kapott a szovjet hatóságoktól és biztosították menekülését Berlinen
keresztül Rigába. Végezetül, 1940. március 19-én megérkezett New York
Citybe, ahol letelepedett.
Rabbi Joszéf Jichák Schneersohn veje és Rabbi Menachem Mendel
Schneerson (a vezetéknév „há” nélkül a „sohn”-ban), aki 1933 óta Berlinben és Párizsban élt és tanult, 1941-ben Franciaországba menekült, és később csatlakozott apósához New York City Brooklyn negyedének Crown
Heighst részében. Mostanában, a Chábádot mindenütt megtaláljuk, ahol
zsidók élnek. Központja New Yorkban, Brooklynban van.

A Chábád ma
Küldöttek
Az előző rebbe útmutatása szerint, Rabbi Menachem Mendel Schneerson
ösztönözte mozgalmát a slichutok (slichuszok, „a. m. küldetés, küldetésnek
részvevője) „intézményének” rendszeressé tételére, miután 1950−51-ben a
Chábád Rebbéje lett. Ennek következtében a Chábád slichim (egyes szám:
sáliách, a.m. küldött, kiküldött), megjelentek a világ különféle tájain, hogy
segítsék az ott élő zsidókat, hogy visszatalálhassanak gyökereikhez, a zsidó közösséghez, tekintet nélkül vallási árnyalatukra, vallási elkötelezettségeikre. Segítik a zsidókat minden vallási szükségletükben és szellemi irányításban, tanításban. Végső céljuk, arra bátorítani a zsidókat, hogy többet
tanuljanak, zsidó eredetükről és hogy gyakorolják a judaizmust, ahogy azt
a Chábád tanítja.
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A Chábád mozgalom, amelyet Rabbi Schneerson gondolatai irányítanak,
rabbik, pedagógusok, rituális vágók (sochet) és mohelek (rituális körülmetélők) ezreit készítette és avatta fel, akik nem ritkán hasonlóan magasfokú
zsidó oktatásban részesült házastársukkal együtt telepednek le ott, ahol
leginkább szükség van rájuk.

Micvot-feladatok/tevékenység
A Chábád arról is ismert, hogy figyelemreméltó nyitottsággal fordul a
nem−ortodox zsidók felé, vagyis szándéka szerint minden zsidót igyekszik
rábírni, hogy megtartsa a micvákat és ezzel is részese lehet a Másiách eljövetele előmozdításának.
Rabbi Schneersonnak, a zsidóság egészéhez intézett felhívása: „Még akkor is, ha nem vagytok teljesen elkötelezve a Tórában előírt életmódnak,
tegyetek valamit. Kezdetnek tegyetek egy micvát (parancsolat, kötelesség)
− bármely micvát, egyetlen jócselekedet is közelebb visz a célhoz.”
Rabbi Schneerson ugyancsak javasolt tíz micvát, amelyek különösen alkalmasak a micvákra alapozott életre való felkészülésben:
I.

Gyertyák gyújtása Sabbat és a zsidó ünnepek alkalmával, zsidó nők
(leányok és asszonyok) által.

II.

T’filin felrakása fiúknak és férfiaknak, tizenhárom éves kor után.

III.	M’zuzá felerősítése a jobb oldali ajtófélfára.
IV.	Rendszeres Tóra tanulás.
V.

C’dáká, vagyis jótékonyság.

VI.

Zsidó vallásos irodalom (Tórá, T’nach, Szidur stb.) olvasása.

VII. A kásrut, vagyis az étkezési törvények megtartása.
VIII. Embertársaink szeretete.
IX. 	Megfelelő zsidó oktatás magunk, illetve gyermekeink számára (pl.
Talmud−Tóra stb.).
X.

Niddá, vagyis a családi élet tisztaságának megtartása.
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A felsorolt tíz micvához rabbi Schneerson hangsúlyozottan hozzátette,
hogy mindenkor tudatában kell lennünk és másokkal is tudatosítanunk kell
a Másiách („Mosiách”) közeli eljövetelét.

A Chábád Lubavics, mint filozófia,
zsidó filozófiai rendszerek egyike
A Chábád Lubavicsot, mint vallási-társadalmi mozgalmat, Snéur Zálmán
hozta létre. A mozgalom filozófiájának megalapozása és fejlődésének kijelölése szintén az ő nevéhez fűződik. A Chábád filozófiájának alapja elsősorban Rabbi Snéur Zálmán Likutéj Ámárim (Tánjá) világhírű művén,
a Chábád klasszikus szövegén nyugszik. Ezt a Chábád követői „Írott Tannak” (Tóra-se bi-ch’táv) is nevezik. A filozófiai háttérhez gyakran használják Rabbi Snéur Zálmán másik két alapvető művét, a Tórá Or és Likutéj
Tórá című munkáit, amelyek átfogó képet adnak Rabbi Snéur Zálmán
gondolkodásáról és a Chábád filozófiájáról. A következő néhány sorban
nagyvonalakban vázoljuk Snéur Zálmán gondolatrendszerét és a Chábád
filozófiáját, de kisérletet sem tehetünk annak teljes kifejtésére. Ennek legfőbb oka, hogy a Chábád filozófiája főleg a zsidó misztikában, vagyis a
Kábbálában gyökerezik, másrészt a források nehéz elérhetősége. Rabbi
Snéur Zálmán munkáinak legnagyobb része eredetileg nem került írott
formában a filozófia tanulmányozói elé. Figyelemreméltó kivétel a Tánjá,
vagyis a Likutéj Ámárim, amelynek első három része egy-egy különálló tanulmány. Snéur Zálmán másik két munkája, a Tórá Or és a Likutéj
Tórá, valójában önálló írások gyűjteménye, amelyek a zsidó naptár szerint
vannak rendezve és a szombati Tórá-párásák és az ünnepek alkalmából
való felolvasásokhoz igazodnak. Sokkal korábban, minthogy ezeket az
esszé-szerű műveket leírták volna, ezek szóba öntött prédikációk formájában találták meg útjukat a Chábád–chászidokhoz. Ugyanez vonatkozik a
Tánjára is, amelynek részei levelek formájában jutottak el a chászidokhoz,
mintegy negyven éven keresztül, különböző időkben, különböző alkalmakkor. Megjegyzendő, hogy a Tánjá első három részétől eltekintve nem
jelentek meg ezek az írások Rabbi Snéur Zálmán életében, csak a halála
utáni években. Napjainkig a Tánjának csak eredtei héber és jiddis szövege,
illetve angol fordítása jelent meg a Kehot–nak, a Chábád kiadójának közreadásában. Magyar fordításban csak az első rész egy töredéke jelent meg,
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Naftali Kraus fordításában. Tudomásunk szerint Báruch Oberlander rabbi,
a Chábád magyarországi küldötte, a magyar fordítás egy teljes kiadásán
dolgozik. Rabbi Snéur Zálmán filozófiai rendszere lényegében egy szintézis, a Kábbálá és a Háláchá között, vagyis a zsidó gondolkodás misztikus
és racionális áramlata között, amelyet a szerző igen figyelemreméltó módon vegyített, hogy egy egybefüggő vallásos filozófia jöjjön létre, amelyet
Chábád-filozófiaként ismerünk.
Már utaltunk rá, hogy Rabbi Snéur Zálmán fő műve, a Tánjá, az idők során
különféle részekből állt össze. Szerzője az Előszóban körvonalazta, hogy
munkája elsősorban a „keresőknek” és „tévelygőknek” készült. Ugyanez
mondható el Snéur Zálmán többi filozófiai írásáról is. Rabbi Snéur Zálmán
életrajzírója, Nisszán Mindel összehasonlítást tesz Rabbi Snéur Zálmán
és a Tánjá, valamint Majmúni (Majmonídész) és a „Moré Nevuchim”,
A Tévelygők útmutatója között. Valóban sok közös vonás van közöttük.
Mindketten Talmudisták és törvények rögzítői voltak, mielőtt a filozófiai
jellegű munkásságba kezdtek. Mindketten a zsidó vallási törvények kódexét alkották, amelyek még mindig használatban vannak és népszerűek.
Mindketten a zsidó filozófiai gondolkodás új iskoláját indították el, amely
még napjainkban is vonzza a híveket. Mindketten olyan munkákat írtak,
amelyek segítségére vannak azoknak, akik vallási téren irányításra szorulnak. Mindketten heves támadásoknak voltak saját korukban kitéve, műveiket, filozófiai írásaikat tiltották.
Rabbi Snéur Zálmán probléma megközelítése, filozófiai módszere empí
rikus és ugyanakkor pszichológiai. Írói munkásságának alapja: „Akit én
magam fogok látni, és szemeim látják meg…” (Jób 19:27). Etikai nézetei
a zsidó lélek különleges természetében gyökereznek: „…Mely osztályrész
jut I. től felülről, és mely örökség, ami a Mindenhatótól, a magasból?”
(Jób 31:2). Ebben a tekintetben, csak úgy, mint a zsidó nép sorsát illetően,
a teremtés jövőképében nagyon közeli rokonságot találunk Rabbi Snéur
Zálmán és Júdá Hálévi megközelítésében. A különbség csak annyi, hogy
Hálévi, a zsidó népről, mint egészről beszél, míg Snéur Zálmán láthatólag
a zsidóság egyedeivel foglalkozik.
Chábád tanítások az Ö. valóhoz fűződő kapcsolatról, illetve a Rebbe és
követői közti viszonyról.
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Rabbi Jichák Lúrijá és a Bá’ál Sém Tov tanításait követve, és a Zohár alapján, Rabbi Snéur Zálmán tanította: „Az, aki életet lehelt az emberbe, saját
lélegzetéből lehelte bele”, ezért az ember lelke „valójában a felettünk lévő
Ö. való része”.
A Kábbálá szerint, a cáddik egy olyan rabbi, aki teljesen megszüntette vágyait, egyedül az Ö. való akaratát keresi. Az ő lelke, mint mindenegyes zsidó lelke, az Ö. való része és ez sokkal inkább megnyilvánul a cáddikban,
mint más emberben.

Szokások a Chábádban
A Chábád több olyan minhág-gal (szokás) rendelkezik, amely megkülönbözteti más chászid irányzattól. Példaképpen néhányat említünk. A többi
chászid irányzathoz hasonlóan a Chábád különös fontosságot tulajdonít az
éneklésnek, szavakkal és szavak nélkül. A Chábád követői azonban, ellentétben a többi chásziddal, nem éneklik a hagyományos sábbáti Z’mirotok
at (dalok). A Szombat fogadásakor, az imák között nem mondják „V’
Sámru…” kezdetű imát. A chábád rabbik és vallásosabb „chábádnyikok”
kaftánjukon különleges selyemfonatú övet viselnek („jiddis: gartel, gürtl
vagy gürtli, héber: ávnet). A Chábád követők fiúgyermekeik haját, sok
chászidhoz hasonlóan három éves korukban, ünnepség keretében vágják
le először. A L’chá Dodi befejezésekor a sulchán megkerülésével hákáfát
(körmenetet) tartanak, miközben tapsolnak, a megfelelő imákat éneklik stb.

Az imádkozás chászid /módja
Minthogy, az áldozatok bemutatása i. sz. 70-ben, a Szentély lerombolása
után megszűnt, a chászidok, így a Chábád hívei is különleges fontosságot
tulajdonítanak az imádkozásnak, mint a hajdani áldozatbemutatás mostani
módjának. A chászidok /Chábád-követők lángoló odaadással, az eksztázis állapotában (hitláhávut: lángolás, eksztázis) mondják, amit az imádkozó erős,
szenvedélyes mozdulatai és gesztusai kísérnek… (BSF, Remény 8:2, p 47).
A Chászid ima fontos jellegzetessége a cáddik közbeiktatása az imádkozásba. A cáddik imái elérhetik azt, amit a többi chászid esetleg nem érhet
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volna el. A cáddik imáinak a nép varázslatos erőt tulajdonít. A chászidok
gyakran összegyűlnek imádkozás céljából különleges helyeken, nem csak
zsinagógákban, vagy imahelységben, hogy saját szokásaik szerint imádkozzanak, Jichák Lúrijá, a Kábbálá nagy mestere különleges imakönyvét
használva.
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Dobner Győző
baptista lelkész

Messiáshívő zsidók ma
Néhány mondat az elnevezésről… Bizonyos értelemben vitatható a helyessége, ill. pontossága, ugyanis a zsidó vallási vélemények a messiás
név alatt értenek személyt és korszakot egyaránt. Az angol nyelvterületen
„Messiási zsidó mozgalomként” határozzák meg magukat azok a zsidók,
akik Jesua (Jézus) személyében elismerik a Messiást. Nem zárható ki, hogy
magyar elnevezésük a jövőben még pontosításon megy át. Az bizonyos,
hogy „zsidó – keresztényként” megnevezni őket helytelen, ez az elnevezés
a keresztény egyházakba betagolódott zsidó származással bírókat fedi el.
A Messiáshívő elnevezés valójában az identitáskeresés kényszeréből született meg. Gyakorlatilag azt kívánja közölni; „zsidók maradtunk – vagyunk
azt követően is, hogy Jézusban hiszünk, mint Izrael és a világ Messiásában,
aki Isten Fia. Ebben a hitben zsidóként kívánunk élni a nem-zsidók Jézusban
hívők egyházába való asszimilálódás nélkül”.
A mozgalom 2000 év történelmén áthúzódó korszakával már foglalkoztam.
A „MESSIÁSHÍVŐ ZSIDÓK – MA” címszó alatt a kibontakozó mozgalmat
értem, amely összefüggést lát Jeruzsálem 1967-ben bekövetkezett izraeli ellenőrzése, ill. a messiási mozgalom újszerű, dinamikus megjelenése között.
Helyzetük korántsem mondható könnyűnek. Míg a keresztény egyházak
egyfajta távolságtartó objektivitással kivárnak; mivé lesz évtizedek múlva
e mozgalom, a zsidó vezetők úgy tekintenek rájuk, mint akik megtagadták
zsidóságukat. Inkább fogadnak el zsidóként valakit, aki a keresztény egyház tagjává lett, mint egy messiáshívő zsidót. Ilyen körülmények között
építették, építik összejöveteleik szerkezetét, a közösségi életvitelt.
Sabbatot ünnepelnek, (péntek estétől szombat estéig) ünneplik a Bibliában
leírt zsidó ünnepeket, mint amelyek Jesuában (Jézusban) teljesedtek be.
A Biblia Újszövetségi részét a Tánách-kal (Ószövetség) együtt kanonizált
iratnak tekintik.
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Izrael állam 1948-as létrejöttét a próféciák beteljesedésének értékelik, amely
utat nyitott a világon szétszóratásban élő zsidók hazatérése számára.
Pál Rómaiakhoz írt levele alapján hiszik (Róma 11:12), hogy ami velük,
bennük végbement, az a „zsidóság teljességre jutásának” kezdete. Feltámadás egy hosszú alvásból, „élet a halálból” (Róma 11:15), új korszak,
amely a Messiás földi visszatérését készíti elő.
Napjainkban földrajzilag két erőteljes központra épül az egész világra
kiterjedő mozgalom: az USA-ra és Izraelre. Létszám és anyagi források
tekintetében az USA mozgalma a meghatározó, szellemi értelemben azonban az izraeli élvez kiemelt szerepet, a FÖLD (Erec Izrael) és Jeruzsálem
városának a zsidó hitben betöltött központi szerepe miatt.
A messiási zsidó reménység eszkatologikus középpontjában Jeruzsálem
városa áll, akárcsak a keresztény egyház gondolkodásában. Ezt a látást tükrözi az elmúlt 15-20 évben bekövetkezett számbeli gyarapodás a messiáshívő gyülekezetek, ill. tagjaik körében. A messiáshívő gyülekezetek száma
Izraelben meghaladja a százat, a taglétszám pedig 10-15 ezer közé tehető.
A növekedéshez nagyban hozzájárult az orosz alijahullám, de sokan érkeztek Észak-Afrikából és az USA-ból is. A különböző országokból érkezők
számára vonzó és különleges érték a gyülekezetek igazi testvéri légköre és
segítőkészsége. Az érkező új hívők mintegy fele Jézusba vetett hittel érkezett Izraelbe, másik fele Izraelben jutott hitre Jézusban (Jesuában).
Az USA-ban (Egyesült Államok) mintegy 300 messiási gyülekezet működik.
A tagság egy része nem zsidó származású, és tekintélyes részük 30 év alatti.
Két nagy szervezetbe tömörülnek:
– Az egyik, az „International Alliance of Messianic Congregations and
Synagogues” (IAMCS – Messiási Gyülekezetek és Zsinagógák Nemzetközi Szövetsége) 1984-ben jött létre
– A másik szervezet az 1979-ben alakult „Union of Messianic Jewish
Congregations” (Messiási Gyülekezetek Uniója)
Napjaink más földrajzi területeken leginkább növekvő közösségei Oroszországban, Ukrajnában, Moldáviában, Belorussziában alakultak. Nyugat Európában ilyenek először Nagy-Britanniában, Franciaországban, Belgiumban
és Hollandiában jöttek létre. Jelentős növekedés tapasztalható napjainkban,
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Dél-Amerikában: Brazíliában, Argentínában és Mexikóban. Ezekben az
országokban sok marannus ősiségű zsidó visszatér napjainkban zsidó identitásához, közösséget keres és talál a messiási zsidó gyülekezetekben. Két
messiási zsidó bibliai főiskola is működik Latin-Amerikában: az egyik Brazíliában, a másik Argentínában. Európán belül Londonban, Párizsban, Berlinben, Nizzában, Amsterdamban alakultak központok, ahová gyülekezetek,
házi csoportok tartoznak. Kezdődő közösségek vannak még Romániában és
Magyarországon. Megemlítem még az Új-Zélandon, Ausztráliában, Dél-Afrikában alakult, „óvatosan” növekvő messiási közösségeket.

Feszültségi pontok a mozgalmon belül
A Tóra helye és szerepe az újszövetségi korban.
Az Erec Izraelben és a diaszpórában élők mozgalmának sajátos feszültsége. (Az Izraelben élők számos támadást szenvednek el az ortodoxia részéről. Pl. lakásbérlési ügyek, míg a diaszpórában élők legfeljebb távolságtartásnak vannak kitéve.)
A karizmatikus és az evangéliumi jellegű mozgalom feszültségei. A karizmatikus típusú gyülekezetekre jellemző a prófétikus megnyilvánulások és a dicsőítésben az erőteljes mozgás – tánc – jelensége; míg az evangéliumi mozgalomban sokkal több a hagyományos zsidó elem.
A holocaustot átélt európai gyökerű zsidók és az Amerikába régebben kivándorolt szidók leszármazottai közötti szemléletbeli ellentét.

A messiási zsidó szertartásokról és rítusokról
A messiási zsidók általában követik a zsidó hagyományokat:
Körülmetélés, hagyományos áldásokkal. Magát a metélést a hagyományos
zsidó közösség „mochélja” végzi, ill. orvos.
Megtartják a bát és a bár micva szertartásait, amikor a fiatal gyermekek
héberül mondják vagy éneklik a Tóraszakaszokat. Ez a zsidó örökség átadásának fontos szertartása.
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A házasságkötéskor is megtartják a fontos, hagyományos zsidó jellemzőket, így az eljegyzéskor mondott áldást, megerősítve, hogy a házasulandó
férfi és nő házassága biblikusan engedélyezhető/engedélyezve van; a gyűrűk feletti áldást; a férfi és nő felett pedig elmondják a hét áldást. Maga
szertartás általában „chuppa” (sátor) alatt történik, melynek tetején imasál
van. Áldást mondanak a vörösbor felett, ill. a vőlegény és a menyasszony
a vörös bor felett mondja el fogadalmát.
Gyakorolják az olajjal való megkenést a vének és diakónusok kézrátétellel
való megbízásakor és a betegekért mondott imádkozás alkalmával.
Halálesetkor is jellemzőek a zsidó szokások. Nem balzsamoznak, a halottat
fehér lepelben helyezik egyszerű fakoporsóba a halálban való egyenlőség
jeleként. Elengedhetetlenül fontosnak tartják a Kaddis-ima elmondását,
ami Isten jóságáról, mindenhatóságáról és az Ő eljövendő királyságáról
szól, így akarva-akaratlanul érzékeltetve a Kaddis és a Mi Atyánk ima közötti összecsengések jelentőségét ezzel. A temetés után egyesek naponta
elmondják a Kaddist, van, aki a temetést követő egész éven át, mások viszont csak a temetés utáni sabbat napján.
Mindezek csupán rövid, informatív összefoglalását képezik a messiáshívő
zsidóság mai jelenlétének. Jelezni kívántam az elhangzottakkal: tudomást
nem venni róluk, súlyos hiba, mondhatni történelmi bűn.
A fenti összefoglalást kiegészítve ismertetném a 2011-es év eseményeit a
rendelkezésemre álló források alapján.
2011. április 12. és 15. között a TJCII (Toward Jersalem Council II) Európai Tanácsa az ausztriai ainburgban tartott megbeszélést. A mintegy 26 főből álló vezetői csoport több aktuális kérdéssel foglalkozott. Döntött arról:
a következő években az európai régió földrajzi területeire nyilvános konferenciákat hirdet a TJCII céljainak népszerűsítésére. Így került sor 2011.
október 24. és 27. között az évi konferenciára Tátra-Lomnicon.
Több tájékoztató előadás közül kiemelkedően informatív volt a bécsi bíboros (Schönborn) egy közeli munkatárásnak, Johannes Fichtenbauer diakónusnak az előadása a III. századi szakadásról, a „behelyettesítő” teológia (pontosabban felcserélési teológia) máig tartó térhódításáról. Másrészt
szólt Zinzendorf pietista mozgalmáról, ill. arról a felismerésről, hogy a
messiási zsidók mozgalmának üdvtörténeti jelentősége van.
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Johannes Fichtenbauer szerint napjainkban 250 000-re tehető a messiási
zsidók száma a világon. Legtöbben az USA-ban, Oroszországban, Fehér
oroszországban, Németországban és Izraelben élnek. Johannes Fichtenbauer
említette az ún. „MARRANO” (marranus) zsidókat, akik az egykori spanyol
és portugál gyarmatokon élnek Dél-Amerikában és Közép-Amerikában katolikusként, de gyökereik zsidó ősökre nyúlnak vissza. Kifejtette; a messiási
judaizmus a Királyság eljövetelének jele. A TJCII pedig egy hálózat a zsidó
messiáshívők és a keresztyének közös törekvéseinek összefogására. A mozgalom a Szentírásban keresi gyökereit. Kifejezte azt a reményt, hogy a messiási zsidó mozgalom része lesz a különböző zsidó közösségek családjának.
Még két előadásról számolok be. Az egyik Benjamin Bergen, a jeruzsálemi
Olajfa Messiási Közösség vezetőjének előadása. Ő kijelentette, Izrael nem
egy cél a sok közül, hanem A CÉL, a XXI. században mind támogatói mind
ellenségei számára. Ennek a meghatározásnak a gondolati csapásán foglalkozott a behelyettesítési (pontosabban felcserélési) teológiával, a nemzetek Izraelhez való viszonyával, ill. a keresztyén egyház gyógyulásával.
Kijelentette, a messiási mozgalom identitását Jesuában (Jézusban) ismerte
fel. Hangsúlyozta, a messiási hívők „Melek ha-Massia” névhasználata utal
arra; a királyhoz királyság is tartozik, ami konkrét helyet feltételez. Az Izraelt körülvevő ellenszenvvel kapcsolatban kijelentette; nem a jelennel, hanem
a jövővel kapcsolatos, az eljövendő messiási királyságra utalva ezzel.
Peter Hocken római katolikus papteológus „Az egyház bűne és gyógyulása
a történelemben” címmel tartott előadást. Néhány mondatának szabad fordítású idézésével érzékeltetem hangsúlyait. Isten terve szerint a zsidók és a
nemzetek kapcsolatának meg kell gyógyulnia. A szakadások kölcsönösen
sebeket okoztak. Más részről a helytelen tanítások negatív hatása szorul
helyreigazításra (behelyettesítő/felcserélési teológia) Mind zsidóknak,
mind keresztyéneknek meg kell gyógyulnia a „patologikus ellenségképszindrómából”. Kiemelte az el nem csituló ítélkezés arroganciáját, annak
romboló következményeit. Még egy mondatát emelem ki. A behelyettesítő
(felcserélési) teológia aláássa a hitet Isten megbízhatóságában, mivel arra
a következtetésre ad lehetőséget, hogy Isten azon ígéretei már nem érvényesek, amelyeket a zsidóságnak adott. A konferenciára 13 országból érkeztek résztvevők. (Lengyel- és Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Litvánia,
Románia, Ausztria, Hollandia, Izrael, Németország, Anglia, Norvégia és
Magyarország képviseletében jelentek meg a résztvevők.) Peter Hocken
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arra bátorította a jelenlevőket, hogy országonként alakítsanak nemzeti csoportokat a TJCII. tevékenységét képviselve.
Ugyancsak a 2011. év őszén Magyarországon rendeztek egy figyelemreméltó találkozót egy nógrádi faluban, Kutasón az egykori baptista kápolnában. Az esemény céljának megértéséhez vissza kell tekintenünk a II.
világháború Németországának egy különleges keresztyén személyiségére
és társaira. Dr. Klara Schlink, (később Basilea Schlink) az Evangéliumi
Mária-közösség megalapítója, kis házi imakörének támogatásával széleskörű tanítói szolgálatot folytatott a háborúban álló Németországban. Tanításának egyik központi témája Izraelről szólt. Hirdette, Izrael, ill. a zsidók
Isten szövetséges népe. Noha ez az üzenet rendkívül veszélyes volt az antiszemitizmust hirdető és azt brutális tettekben beteljesítő országban, Basilea
Schlink nem hátrált meg sem fenyegetések, sem kihallgatások során. Félelmet nem tanúsító magatartása sokak számára jelentett bátorítást. 1947-ben
a bűnbánat szellemében alapította meg – alig néhány márka alaptőkével
– a Lutheránus Diakonissza Mária Nővériséget Darmstadtban. Szerény, de
elhívatásukban odaszánt tevékenységük nyomán számos német város polgármestere utazott városa képviseletével Jeruzsálembe, ahol a Yad Vasem
Intézetben ünnepélyesen és töredelmesen megkövették a ma élő zsidóságot
elődeik (esetleg saját) tetteikért. Megkülönböztetett szeretettel támogatják
a messiási zsidó mozgalmat és az egész világ zsidóságát. Napjainkban 19
nemzetből mintegy 200 diakonissza tartozik a közösséghez. A hatvanas
évek végétől Izraelben és a világ számos országában létesítettek ún. Kánaán-házakat. (Darmstadti központjukat Kánaánnak nevezik.)
A kutasói találkozón megjelent két „Mária-nővér”, és hazai egyházi és civil
személyek jelenlétében fejezték ki azon szándékukat, hogy e kis faluban
újabb Kánaán-házat kívánnak létesíteni. Munkájukkal támogatni kívánják
a magyarországi kereszténység és zsidóság egymás kölcsönös kiengesztelődését, a messiási zsidóság kibontakozó mozgalmát és elfogadottságát.
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bíboros, esztergom-budapesti érsek

Igehirdetés
az első magyarországi
keresztény–zsidó imanapon
2012. január 22.
Szeretett Testvéreim! Tisztelt Imádkozó Gyülekezet!
A Krónikák első könyvéből azt a szakaszt olvastuk fel az imént (1Krón
29,10-13), amely Dávid király hálaimáját tartalmazza. Az imádság benne áll a jeruzsálemi templom építésére rendezett gyűjtés összefüggésében.
Nem csak a király ajánl fel igen nagy anyagi értékeket az építkezésre,
hanem a családfők, a törzsek vezetői is önkéntes megajánlással kötelezik
magukat nagy értékű adományok összeadására a szent cél megvalósítása
érdekében. Az imádság előtti részben a királyi adományozás leírását Dávid
ezekkel a szavakkal vezeti be: „Én minden erőmet latba vetve szereztem az
Úr háza számára aranyat (…), ezüstöt (…), bronzot” (1Krón 29,2). Minden
erőmet latba vetve – mondja. Mintha újra hallanánk az Isten szeretetéről
szóló főparancsot: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből!” Ez az ember helyes magatartása Isten színe
előtt. És ez a lelkület fejeződik ki az anyagiakkal való bánásmódunkban is,
ha valóban hiszünk a Biblia Istenében.
„Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, a mi Atyánk öröktől örökre! Uram, tied
a nagyság, a hatalom, a fönség, a szilárdság és a dicsőség. Hiszen minden a
tied a mennyben és a földön” (1Krón 29,10-11). Aki a mindenséget alkotta,
aki szabadon rendelkezik a világgal, arról gyönge hasonlatként szólnak az
emberi életből vett fogalmak. Tulajdon, hatalom, gazdagság egészen más,
magasabb értelemben vonatkoznak a Mindenhatóra. Az ő színe előtt az
ember magatartása a jogos félelem és az elbűvölt szeretet. Ennek a valóságnak a mi részünkről csakis a teljes odaadás felel meg. A dicsőítés, az
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áldás, a nagyság és a fönség elismerése. A hálaadás a létünkért, a világért
és minden jó lehetőségért, ami megnyílik előttünk. Dávid imádságának
most elhangzott szavai szinte már a babiloni fogság után újjáépített templom ünnepélyes liturgiájára emlékeztetik az embert.
Különböző keresztény felekezetek keresik a tisztelet és a közösség érzése
jegyében a párbeszédet az „idősebb testvérrel”. A II. Vatikáni Zsinat kezdetének ötvenedik évfordulóját ünnepli Egyházunk az idén. A Nostra Aetate
kezdetű zsinati nyilatkozat szilárd alap és iránymutatás a számunkra, amikor a szeretet és a közösség párbeszédét keressük. Számos dokumentum
született az utóbbi időben a Katolikus Egyház és a Zsidó Közösség hivatalos találkozói során. 2003. december 3-án, azaz 5764. kiszlév 8-án – mert
így, kettős formában hangzik a dokumentum keltezése –, a Zsidó-katolikus
Dialógus Bizottság közös nyilatkozatában megállapítja: „Hangsúlyoztuk,
hogy a vallásos hit előmozdításának feladata a mai társadalomban azt kívánja a részünkről, hogy mutassuk meg az igazságosság, a szeretetteljes
emberiesség, a türelem és az alázat élő példáit. Mikeás próféta szavai szerint: «Megmondták neked, ó ember, mi a jó és mit kíván tőled az Úr:
Semmi mást, Mint hogy váltsd tettekre az igazságot, Szeresd hűségesen,
És járj alázatosan a te Isteneddel» (Mik 6,8)”.
Ebben a szellemben jelentette ki II. János Pál pápa a római zsinagógában
mondott beszédében (1986. április 13.), hogy „a zsidó vallás számunkra
nem valami ’kívülálló’ dolog, hanem valamiképpen vallásunk belső kérdése. Olyan kapcsolat fűz minket hozzá, amely semmilyen más valláshoz
nem köt minket. Különösen szeretett testvéreink vagytok, és valamiképpen
azt mondhatjuk: idősebb testvéreink”.
Ezt a testvériséget különösen is átérezzük, amikor mindannyiunk Ura és
Teremtője színe előtt állunk, amikor felismerjük feltétlen hatalmát, kifürkészhetetlen bölcsességét, a történelemben is megnyilvánuló, de számunkra felfoghatatlan módon működő erejét, amikor a Biblia szavainak mélységéből kihalljuk a hangját.
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FRITZ Beke Éva

teológus, Révkomárom Selye János Egyetem
Református Teológiai Kar

A vágsellyei és a komáromi zsidóság
története
II. József (1780–1790) türelmi rendelete nemcsak az ország keresztény
lakosságára vonatkozott, hanem a zsidóságra is. A vallási engedményeken kívül a császár kötelezte a zsidókat a német családi név felvételére, a
régi zsidó hangzású nevek használata tilossá vált, a zsidó anyakönyveket is
német nyelven kellett vezetni – tehát a hivatalos nyelv a német lett. Ezenkívül a császár német nyelvű iskolákat állított fel a közösségek számára.
Ezek a változások eredményekét kezdetét vette a zsidó felvilágosodás a
haszkala, ugyanúgy, ahogy a környezetükben élő népeknél is lassan terjedt
a modernizáció.

II. József oktatási rendszere
A császár rendeletet adott ki, hogy a zsinagógák mellett egy – az akkori
előírásoknak megfelelő – iskolát is kell működtetni, vagy a zsidó gyermekek a már megalapított világi iskolákat látogassák, ahol diákok világi
ismeretekre tettek szert. Az 1783-ban érvénybe lépő „Systematica gentis
Judaicae regulatio” rendelet alapján a zsidó iskolákban az addigi jiddisnémet nyelvet a kizárólagos német váltotta fel. Az iskolalátogatás fellendítése érdekében a zsidó szülők egy évre szóló „iskolaadó-mentességet” is
kaptak, de ez nem hozta meg az állami szervek által elvárt eredményt. A
fiatal, nősülés előtt álló férfiaknak be kellett mutatniuk a „nyilvános iskola” elvégzését igazoló bizonyítványt.
A zsidó hitközségek állami rendelet által meghatározott középiskolákat
– gimnázium szintjének megfelelőt – is létesíthettek, vagy a fiatalok világi közép- és felsőoktatású intézményekben tanulhattak. Az első világi
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„polgári zsidó iskola” – a mai Szlovákia területén – 1783-ban, Pozsonyban (Bratislava) nyitotta meg kapuit, ahol 3 tanító foglalkozott az 55 diákkal.1

Vallási téren is mutatkoztak változások
A vallási élet területén különféle nézetek alakultak ki, melyeket az ortodox
és neológ irányzatnak neveztek el. Ez utóbbi irányzat képviselői – vezetőjük Chorin Áron (1766–1844) volt – a liturgiában, valamint a zsinagóga
építésében és berendezésében szerettek volna újításokat megvalósítani. A
kórus és az orgona, valamint a Tóra-olvasó asztal új elhelyezése, prédikáció nyelvének magyarrá való változtatása képezte a vita tárgyát.
Az ortodox irányzatot a budai zsinagóga rabbija – Münz Mózes (1750–
1831) és a pozsonyi főrabbi Schreiber-Szofer Mózes irányította.

Változások az iparosodás fejlődésével
A kereskedelemből és iparosodás fejlesztéséből a magyarországi zsidóság
kivette oroszlánrészét, hiszen hozzájuk fűződik a Herz, ill. a Pick szalámigyár, a bor-nagykereskedelem és a gyümölcs-exportálás magalapítása.
Az egészségügy terén pedig a balatonfüredi szívkórház és a magyar szemészet, valamint a tüdőgyógyászat híres képviselői kerültek ki a magyar
zsidóság soraiból.
Kossuth Lajos a reformkor nagyjaival karöltve szerette volna megvalósítani a zsidóság emancipációját, míg a zsidóságon belül egyfajta magyarosítási mozgalom vette kezdetét. Ennek eredménye volt az 1840-ben megjelenő Héber-magyar Biblia Bloch Móric2 kiadásában, és a leghíresebb rabbik
magyar nyelven prédikáltak, és kétnyelvű ima-, ill. hittankönyveket adtak
ki. Az első magyar zsidó évkönyvet 1848-ban jelent meg.
1

2
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Bajkó, Mátyás, Magyar nevelés története, I. Budapest, 1988, 186. p – hivatkozik:
Pokreis, H. Vznik a vývoj židovských svetských ľudových škôl na južnom Slovensku,
in Acta Judaica Slovaca č.10, Edícia Judaica Slovaka, Slovenské národné múzeum –
Múzeum židovskej kultúry, Bratislava, 2004, 74–75. p.
Későbbi nevén Ballagi Mór akadémikus, 1815–1891 (http://www.zsido.hu/
tortenelem/magyarzs.htm).

Az elkezdődött magyarosodás tovább folytatódott, melynek eredményeképpen egyre több zsidó származású polgár vallotta magát magyar nemzetiségűnek, és 280 család kapott nemesi rangot, közülük 26-an bárói tisztet
is. Európa egyik országában sem szereztek ennyi nemesi rangot a zsidók,
mint Magyarországon, igaz, hogy nem is nagyon törekedtek rá. (A magyar
zsidóság az irodalomból is kivette részét.)
Löw Lipót 1841-ben a morvaországi Černahoráról jött Magyarországra, de
három év után már magyarul prédikált, később a magyar szabadságharcban tábori rabbiként működött, és vele együtt Schwab Arszlán pesti főrabbi valamint a reform-mozgalom vezéregyénisége Eichorn Ignác is kivette
a részét a szabadságharcból. Rajtuk kívül még 56 zsidó katonaorvos és
20 000 honvéd – közülük kb. százan tiszti rangban teljesítettek szolgálatot
– vett részt Kossuth seregében a szabadságharcban. Ezen adatok ismeretében már érthető, hogy Haynau miért kötelezte nagy összegű hadisarcra a
szabadságharcban részvevő zsidóságot. Ezt az összeget (kamatok nélkül)
a kiegyezés után visszakapták, és belőle iskolaalapot létesítettek, többek
között a budapesti rabbi-és tanítóképző – ahol a neológ irányvonal szellemében folyt az oktatás – is ennek a pénzösszegnek köszönheti létrejöttét,
melyet 1877-ben avattak fel.3 Az ortodox rabbiképzés a jesívában folyik.
A mai Szlovákia területén a legnevezetesebb intézmények közé tartozott
a 13. században alapított pozsonyi (Bratislava), és a 19. század második
felében létesített – Vágsellyétől 12 km-re lévő – galántai (Galanta) jesíva.
Ez utóbbi szorosan kapcsolódik Marcus Lévi rabbi működése idejéhez.4
A kiegyezés után törvény biztosította a zsidóság egyenjogúságát, és
1868/69-ben megalakult a Egységes Izraelita Kongresszus, melynek célja
egy közös zsidó szervezetet létrehozása volt, de ehelyett három irányzat
keletkezett:
1. a modern-kongresszusi vagy neológ,
2. a szélsőségesen konzervatív orthodox és
3. a középutas stausquo5 szervezet.
3
4
5

Lásd: http://www.zsido.hu/tortenelem/magyarzs.htm.
Pokreis, H. Vznik a vývoj židovských svetských ľudových škôl na južnom
Slovensku,74.p.
Jelmondatuk így hangzott: „status quo ante = a helyzet legyen olyan, mint régen, vagyis
ne újítsunk, de ne is szigorítsunk.” (http://www.zsido.hu/tortenelem/magyarzs.htm)
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Ennek ellenére megegyeztek abban, hogy a zsidó hitközségek a vallási- és
hitélettel foglalkoznak a továbbiakban. Ezt meg is fogalmazták a fentiekben említett kongresszuson. Az 1868/69-es Magyarországi és Erdélyi
Izraeliták Országos Kongresszusa statútumának 1. paragrafusa így szól:
„A magyar- és erdélyihoni izraelita hitközségek kizárólag hitközségek,
a szokásos izraelita istentiszteleti, szertartási, oktatási és jótékonysági
kebelökben fenntartása és azoknak alkalmas tisztviselők általi vezetése és
keletkezése céljából.”6 A zsidó vallás teljes jogkörű elismertetésére csak
1895-ben járt sikerrel. Bár hatóságilag már engedélyezve volt a vegyes
házasságok megkötése is, de mindezek ellenére egy vallásos zsidó ragaszkodott a hagyományokhoz, és csak zsinagógában kötött házasságot.
A neológ és ortodox irányzat központja Budapesten a statusquo irányzaté
Debrecenben volt. Mindegyik irányzat felépítette a saját zsinagógáját.
A Dohány utcában a neológ a Kazinczy utcában az ortodox és a statusquo
irányzata Rumbach utcában épített zsinagógát.

A zsidó hitközségek napjainkban
A zsidó felvilágosodás és polgári egyenjogúsítás utáni időszaktól kezdve
alakultak ki folyamatosan a zsidó szertartási-, kulturális-, humanitárius intézmények és velük együtt a mai értelemben vett zsidó hitközségek, melyek jelentőségéről, küldetéséről és feladatköréről Oláh János így ír: „Tant
parancsolt nekünk Mózes, örökségül Jákób gyülekeztének.” (5M,23,4)7
Jákób gyülekezete pedig nem más, mint a hitközség (gyülekezet = kehilá,
káhal, jiddisül: kile), és a Szentírás szavai szerint az küldetése, hivatása a
Tan megőrzése. Maga az Örökkévaló adta a Tant a zsidóságnak a Szinájhegyen. Az egyiket írásban kapták – ez a Tóra, a másikat szóban, ez a Szóbeli Tan, mely alapján alakultak ki a szokások, hagyományok. Ez a zsidóság öröksége, melyet őrizni a gyülekezetnek kell, vagyis a kehillá (kile).
Ante VI. századtól a zsidóság olyan területeken élt, ahol kisebbségben
voltak, a környezetük más nemzetiségű, más vallású volt. Ekkor jött
létre a gyülekezet (kehillá) kile, melynek az volt a rendeltetése, hogy a
6	Oláh, J. 173. p.
7	Oláh, J. 172. p.
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szétszórattatásban (görögül = diaszpóra, héberül = gula) valamilyen szinten meg tudják őrizni identitásukat, összetartozásukat, vallásukat. Ez pedig
csakis a hitközségen belül volt lehetséges.
A zsidó közösség, a kile, mint a zsidók „állama az államban” intézményként a 9. és 10. század során az askenáz zsidóság körében jött létre, és a 14.
századra érte el végleges formáját. Rendeltetése a zsidóság összetartása, a
hagyományoknak megfelelő zsidó életvitel biztosítása, az egyénről való
gondoskodása a születéstől kezdve haláláig, egyfajta érdekképviseletet si
biztosított az éppen aktuális államhatalommal szemben, és szolidaritást
vállalt az egyénnel – segítséget nyújtva a rászorulókon. Erre a közösségre azért is szükség volt, hogy a keresztény társadalomban a zsidóság egy
stabil helyet találjon magának. A kile működését mindig az adott helyhez
és körülményekhez igazították, de úgy, hogy a hagyományokat megőrizzék és ápolni is tudják azokat. Így vált a kile a városi, vagy a kisrégióban
letelepedett zsidóság vallási közösségévé. Ha valahol egy zsidó közösség
létrejött, a legelső dolga volt a temető létrehozása (egy közösség megszűnését pedig a temető megszűnése jelenti). Biztosították a zsidó rituális étkezési szabályokat (kásrut) és természetesen mindent, ami fontos volt a
hagyományokhoz ragaszkodó zsidóságnak. Ezt követően pedig iskolákat,
zsinagógákat és rituális fürdőket (mikve) tartottak fenn.
A kóser bort és maceszt csakis a kile árulhatta, és az ebből befolyó pénz
a hitközség bevételi forrásának egy részét képezte (emellett még a tagok
adója szolgált hozzá a kile fenntartásához). Az egyes hitközségek egymástól függetlenek voltak, más-más szokásokkal, hagyományokkal, csak a
vallási törvények voltak közösek, melynek egy részét a „Tóra-i törvények
(midorjátá) és ebből következő rabbinikus rendeletek (midrábbánán) voltak.”8 Így váltak a zsidó törvények – melyek az egyén életét szabályozták
– a közösség életének meghatározójává. A közösség tagja az az egyén lehetett, aki már legalább egy éve a helység lakosa volt, és az adót is befizette.
Mivel a zsidóságot a Tóra, a vallás, a hagyomány összetartotta, és a kilébe
tömörültek – mely tulajdonképpen állam volt a mindenkori befogadó államban – így közösen tudtak fellépni az éppen aktuális államhatalom önkényével szemben.

8	Oláh, J. 173. p.
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A zsidó felvilágosodás és polgári egyenjogúsítás utáni időszaktól kezdve lehet beszélni a mai értelemben zsidó hitközségről, mert azok a szervezetek, melyek a zsidó szertartási, kulturális, humanitárius intézmények
csak ez idő tájt kezdtek kialakulni. Amikor az emancipáció bekövetkezett
– vagyis a zsidó polgárra is ugyanazok az előírások vonatkoztak, mint az
ország bármely más polgárára – ekkor a hitközségek közigazgatási és érdekvédelmi szerepe megszűnt, és fokozatosan vallási közösséggé alakult
át. Ez a változás inkább a neológ irányt követő zsidóságot érintette, mert
ortodox közösségek továbbra is a keményvonalas hagyományt próbálták
követni.
II. József türelmi rendeletének pozitívumai országszerte megmutatkoztak,
és természetesen a Felvidéken is érezhető volt a hatása. A továbbiakban
két felvidéki zsidó hitközség – a komáromi és vágsellyei – történetével
foglalkozunk.
A Komáromi Zsidó Hitközségre azért esett a választásom, mert magam
is komáromi születésű vagyok, és a hitközség a város kulturális és vallási életének része. A Vágsellyei Zsidó Hitközség történetét pedig az ottani
ismerősök iránti tiszteletből választottam, akik, bár nincs aktív hitélet a
zsidóság körében, de sok mindent tesznek annak érdekében, hogy méltó
emléket állítsanak az egykor nagyon is aktív hitéletet élő közösségnek.
A két városban élő zsidóság több évszázados történettel büszkélkedhet, de
sajnos, az évek során a politikai rendszerek változásai a hitközségek életén
is nyomot hagytak.

A vágsellyei zsidóság története9
A kezdetektől 1918-ig
A diaszpórában lévő és a gettókba kényszerített zsidó közösség a Tórában
való hitnek, és vallási, és etnikai összetartozásának köszönhette megmaradását. Ez alól nem képez kivételt az az eleinte kis számú zsidó lakosság
sem, mely a 19. század végén létrehozta a vágsellyei zsidó közösséget, bár
9
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A vágsellyei zsidóság történetét az alábbi tanulmánykötetből merítettem:
KUKLOVSKÝ, R. Šalianski židia, prvé vydanie, Šaľa, Vydavateľstvo-Oto Németh,
2002, 273. p. ISBN 80-88949-38-6,

ezt megelőzően, már 1697-ben telepedett le Vágsellyén a Pollák család.
Azt meg kell jegyeznünk, hogy a II. József által kiadott Türelmi rendelet
értelmében a korabeli zsidóság megszabadult az addigi korlátozások nagy
részétől, és nagyobb mozgási szabadságot kapott, és lehetővé vált számára is a művelődést, a kisiparos vállalkozások elindítását. Voltak, akik a
liberalizmusban a haladást, és előrelépést látták, míg másokat a nagyobb
mértékű elszigetelődésre ösztönzött a felvilágosodás kora.
A szlovákiai zsidóság politikai történetének három szakaszát Jesajahu
Jelínek a következőképpen látja: 1840 – a magyar kormány megszüntette a
gazdasági korlátokat, és a bányavárosok kivételével engedélyezte a zsidóság
városban és vidéken való letelepedését. 1867-ben a zsidóság polgárjogot, és
polgári egyenjogúságot kapott. 1895-ben a budapesti országgyűlés kihirdeti
a zsidó vallás egyenjogúságát.
A Szlovákia területén elő zsidóság történetének dokumentálására már
voltak kísérletek, mint pl. Bárkány-Dojč: Židovské náboženské obce na
Slovensku. Ez a mű foglalkozik a vágsellyei zsidóság történetével is, igaz,
hogy a megfelelő adatok hiány miatt eléggé hézagosan.
A későbbiekben látni fogjuk, hogy levéltári, anyakönyvi, és népszámlálási
adatok segítségével aránylag jól fel lehetett térképezni a 19. század népességének megoszlását. Az adatokból kiderült, hogy a korabeli vágsellyei zsidó közösség a Vágvecsei10 (Veča) Rabbinátus alá tartozott, ugyanúgy, mint
a környékbeli: Vágtórnóc (Trnovec nad Váhom), Vágkirályfa (Kráľová
nad Váhom), Király (Horná Kráľová) zsidó hitközségei. A nevezetes 1868as pesti kongresszus záradékának köszönhető a vágsellyei zsidó hitközség
önállósulása, mely hivatalos formát 1899-ben öltött, ugyanis ekkor került
sor a hitközség hivatalos regisztrációjára.
Ezt megelőzően 1896-ban fejezték be a zsinagóga építését. A zsidóság gazdasági fellendülésének korszaka kezdődött, melyben nagy szerepe volt a
vasútvonal megépítésének is.

10	Vágvecsei származású volt Adler Károly is, aki 1885-ben az érsekújvári hitközség 5
tagú vezetőségének élén állt. Lásd: STRBA, S.–LANG, T., Az érsekújvári zsidóság
története, Pozsony, Kalligram, 2004, 431 p. ISBN 80-71-49-591-3, 25. p.
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A két világháború közti időszak: 1919–1944
Az I. világháború utáni Európa politikai elrendezése érintette a szlovákiai
belpolitikai viszonyokat is. A megváltoztatott a megye- és járás-határok következtében néhány zsidó közösséget kettéosztottak.11
Az lakosság egymással megfért, de ez az együttélés egyáltalán nem védte meg őket az akkori politikai célkitűzéstől: végérvényesen megoldani a
zsidó kérdést. Mindegy, hogy a zsidó közösség az ország belsejében vagy
a Horthy-féle Magyarország határának közelében élt. A 20. század elején
azok, akik a múlt században magukat magyar, vagy német nemzetiségűeknek vallották magukat, most is megőrizték a régebben felvett nemzeti
identitásukat Volt, aki ragaszkodott a hagyományokhoz, volt, aki szármázását teljesen könnyedre vette, de inkább el is felejtette, és akadt, aki más
nemzet kultúráját, nyelvét, történelmét vallotta magáénak.
Vágsellye az új országban megőrizte vidéki kisvárosi jellegét, a járási hivatalt, járás-bíróságot, a közjegyzői hivatalt, és az iskolaügyi hivatalt is. A
helyi zsidóság nagymértékben járult hozzá a vidék fejlődéséhez, és 1921re tulajdonképpen kialakult a vágsellyei zsidóság magja.
1. táblázat: Az 1921-es népszámlálás adatai12
Nemzetiség

Lakosok száma

Lakosok száma %-ban

Szlovákok és csehek

1801

45,71%

Magyarok

1727

43,83%

Németek

35

0,89%

Ruszinok
Más nemzetiségűek –
Köztük zsidók

0

0,00%

377

9,57%

Kuklovský felsorolja a zsidó családokat, akik ekkor a városban éltek, és
megemlíti azokat is, akik nevével ekkor már nem lehetett találkozni (számuk kb. a fele az ott élőknek), de a 1850–1895 között még ott laktak. A
11
12
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Ez történt a komáromi zsidó hitközséggel is, amivel bővebben majd a későbbiekben
foglalkozunk. (szerző)
KUKLOVSKÝ, R., 42.p.

nagy migrációt azzal magyarázza, hogy a zsidóság körében az ilyen cserélődés – a jobb megélhetés, a társadalmi érvényesülés reményében – teljesen természetes, és a zsidó közösségek velejárója.
1922-ben Vágsellye környékén több településen működött zsidó polgári
iskola, amint azt az alábbi táblázatból is látni fogjuk.
2. táblázat: Vágsellye környékén működő zsidó polgári iskolák
jegyzéke 1922-ből13
Sorsz.

Helységek

Iskola
jellege

Oktatási
nyelv

Tanfelügyelet

Állandó Ideiglenes Diáosztályok osztályok
kok
száma
száma
száma

1.

Deáki
(Diakovce)

Izraelita

magyar

Galánta (Galanta)

1

-

29

2.

Galánta
(Galanta)

Izraelita

magyar

Galánta (Galanta)

3

-

114

3.

Farkasd
(Vlčany)

Izraelita

magyar

Érsekújvár 1.
(Nové Zámky)

1

-

13

4.

Felsőszeli
(Horné Saliby)

Izraelita

magyar

Galánta (Galanta)

1

-

32

5.

Jóka (Jelka)

Izraelita

magyar

Pozsony 3.
(Bratislava)

1

-

40

6.

Diószeg
Izraelita
(Sládkovičovo)

magyar

Galánta (Galanta)

1

-

55

7.

Pered
(Tešedíkovo)

Izarelita

magyar

Galánta (Galanta)

1

-

32

8.

Szenc (Senec)

Izraelita

magyar

Galánta (Galanta)

2

-

60

9.

Szered (Sereď)

Izraelita

szlovák

Galánta (Galanta)

3

-

93

10.

Somorja
(Šamorín)

Izraelita

magyar

Pozsony 3.
(Bratislava)

1

-

31

11.

Vágsellye
(Šaľa)

Izraelita

szlovák

Érsekújvár1.
(Nové Zámky)

1

-

35

13

Štatistický prehľad škôl na Slovensku správneho obvodu Referátu ministerstva
školstva a národnej osvety v Bratislave, školský rok 1922/1923, str. ý-ľ;, In: Správy
Školského referátu v Bratislave ročník I. 1920/1921 idézi: Pokreis, H. Vznik a vývoj
židovských svetských ľudových škôl na južnom Slovensku, 78.p.
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A zsidó iskoláknak jó híre volt a lakosság körében. A diákok kis létszáma
miatt az oktatás színvonalasabb volt, mint a korabeli állami, vagy egyéb felekezeti iskolában. Ezért több keresztény család is úgy döntött, hogy gyermekét az izraelita iskolába íratja be. A vallási szokások ismerete, az ünnepek megtartása nem volt elegendő, hogy a zsidós fiatalság hosszú távon
meg tudja őrizni identitását. Az asszimiláció veszélye egyre jobban jelentkezett, aminek az oka a vegyes környezetben, világi műveltség hatásában,
az egységes nyelvhasználatában keresendő. A keresztény és zsidó iskolák
között az ünnepek alkották a legnagyobb különbséget. Az 1923. december
3-i 108.767-23 I. számú szlovák kormányrendelet az alábbi napokra jelölte
ki az iskolák számára a zsidó ünnepeket:
1. 	Ros Hasáná (Újév) 			
szept. 11.,12
2. Jom Kippur (Engesztelés napja)
szept. 20.
3. Szukkot (Sátrak ünnepe) 		
szept. 25., 26., okt. 2., 3.
4. Pészah (Kovásztalan kenyér ünnepe) ápr. 19., 20., 25., 26.
5. Sávuót(törvényadás ünnepe) 		
jún. 8., 9.
6. Gedalja Böjtje 			
szept. 13.
7. Teves Böjtje – Tévét 10		
dec. 18.
8. Eszter Böjtje – Táánít Eszter		
márc. 19
9. Purim – (Öröm Ünnepe) 		
márc. 20.
A zsidó iskolákban működő tanerőnek az általános pedagógiai végzettségen kívül még jó héber nyelvismerettel is kellett rendelkeznie.
1925-ben már önálló zsidó hitközség működött Vágsellyén, mely ekkorra
már átvette az „anyaközség”szerepét, és több „leányközség” tartozott hatáskörébe. A vágsellyei rabbinátus élén Strasser Márk rabbi14 állt, akinek
14	Rabbi (mesterem, tanítóm, uram) – A tanítványok Izrael területén szólították rabbinak mesterüket. Feladatkörébe tartozott a törvény ismerete, bírói tiszt betöltése, ezután a tanítás, és vallási életőrzése. Az első bíró, tanító Mózes volt, és ő nevezte ki
és hatalmazta fel, avatta be (ordinatio, héber: szmiha) az embereket ezen feladatok betöltésére. A Szentély pusztulása után megszűntek ezek a feladatkörök.
A rabbiknak tudásukból eredő erkölcsi tekintélyük volt. A talmudi kortól kezdve a
középkorig a rabbinak egy polgári foglalkozása is volt, hogy családját el tudja tartani.
A 11. századtól kezdve rabbiságok irányítása alatt állt a zsidóság, és minden közösségben volt egy rabbi, aki vallási vezető, tanító tisztjét töltötte be. A 14. században a
bécsi rabbi elrendelte, hogy csak a megfelelő képzettséggel rendelkező (mai egyetemi magiszteri, doktori fokozatnak felel meg) férfi töltheti be a rabbi tisztét, de egyes
országokban (Francia-, Spanyol-, Lengyelországban) a közösség által választott rab-
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a szolgálati idejére esik a vágsellyei rabbiképző, a jesíva működése. Erről
– a mára már feledésbe merült – intézményről így ír Kuklovsky: „Sajnos
nem mindenki osztja azt a véleményt, hogy vágsellyei zsidóság valamikor
saját főiskolával büszkélkedhetett – bár úgy tűnik, hogy az alábbiakban
leírtak ezt megcáfolják – mely nem volt más, mint a zsidóság legmagasabb
szintű vallási oktatási intézménye, a jesíva.
Kuklovsky a Bárkány-Dojč szerzőpáros könyvét idézi, amikor a zsidó egyházi iskolarendszer legmagasabb szintű intézményét határozza meg: »…a
zsidó iskola magasabb szintű változata, ahol a diákokat rabbivá képezik ki,
és fő tantárgy a talmud és magyarázatainak tanulmányozása«.15
A hitközség és a megalapított rabbinátus rövid élettartama ellenére sikerült
megalapítani a felsőfokú rabbiképző intézményt, ahol a kiváló pedagógus
hírében álló, Strasser Márk vágsellyei rabbi is tevékenykedett. A helyi zsinagógában külön erre a célra volt kialakítva egy helység – melyet különösen rossz idő esetén vagy télen használták – de egyébként az oktatás
többnyire a szabadban folyt. Bár a vágsellyei jesíva rövid ideig létezett, és
kevés diákja volt, ennek ellenére az oktatás éppen olyan magas színvonalú volt, mint többi, a mai Szlovákia területén lévő városokban – Galánta
(Galanta) Nyitra (Nitra), Érsekújvár (Nové Zámky), Dunaszerdahely
(Dunajská Streda) – működő nagyobb jesíváké. (Pl. Vágsellyén csak 25
növendék volt, de Galántán évente 300 diák tanult.)
Bizonyos Donáth Imre úrtól származó információ megerősítette az iskoláról szóló hírek valódiságát. Eisler–Kálisch Eszter elmondta, hogy a főisko-

15

bi személyét a mindenkori hűbérúr hagyta jóvá. Ebben a korban a rabbi csak ritka
esetekben vett részt a zsinagógai alkalmakon, többnyire tanítványai közösségében
imádkozott. Napközben tanult, tanított, a közösség ügyeit intézte, éjszaka képeznie
kellett magát. (Litvániában megtörtént, hogy a közösség leváltotta a rabbit, mert éjfél
után nem szűrődött ki fény a lakásából).
A 19. század végén, a zsidóság emancipációja következtében a rabbi feladatköre is
megváltozott. A lakosság már a világi hatósággal intézette peres ügyeit, és a gyerekek
is polgári iskolákban tanultak – nem volt szükség a rabbi törvénytudó és tanítói funkciójára. Fő feladata a közösség hitéletének ápolása volt. 1877-ben megnyílt a magyarországi rabbiképző intézet, mely 2000-től Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
nevet viseli. A rabbiképzés mellett judaisztika tanárok, liturgia-történet előadók, kántorok, zsidó közösségszervezők, zsidó művelődés-szakos előadók képzése is folyik
az egyetemen, és 2003-tól beindult a doktori iskola is zsidó vallástudomány szakon.
Oláh J. Judaisztika középiskolásoknak, Budapest, Lauder Javne Kiadó, 2002, 188.p.
Kuklovsky, 178.p.
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la 15-20 diákja (bócher) a város gazdagabb családjainál lakott és étkezett.
Ezek a diákok ne viseltek kaftánt és pajeszuk sem volt. Levéltári adatok
segítségével sikerült beazonosítani néhány diákot – köztük Strasser Márk
rabbi két rokonát –, akik magyarországi Paksról származtak és 1936–1938
között voltak növendékei ennek az intézménynek. Fixler Herman – szintén
a vágsellyei jesíva növendéke volt, és a könyv megírásakor Budapesten élt.
Fixler úr érdekesen számol be a Vágsellyén töltött diákéveiről. Szinte második otthonát jelentette a kisváros, és annak zsidó közössége. Elbeszélése
alátámasztja azt a fenti információt, miszerint családok gondoskodtak a
jesíva diákjairól. Maga a rabbi, Strasser Márk heti két alkalommal foglakozott a növendékekkel, a többi napon az idősebb diákok tanították a fiatalabbakat. A tehetősebb zsidó családok gyermekeinek pl. héber órákat adtak
a tehetségesebb bócherek, akik emellett még valami szakmát is kitanultak,
így pl. Fixler úr maga az asztalosmesterséggel ismerkedett meg, és ennek
köszönhetően sikerült túlélnie a háborút.”16
A 20. század első felében a vágsellyei járásterületén több kisebb, úgynevezett leányhitközséget tartottak számon, melyeknek az alábbi kritériumoknak kellett megfelelniük: a leány-hitközségben legalább egy kántornak17
kellett lennie és egy imateremmel kellett rendelkeznie. Ezen kívül pedig
valamely rabbinátus alá kellett tartoznia.
16
Kuklovsky, 178. p
17	Házán (házn) – (kántor, énekes előimádkozó, imák énekese, imamester) – Ez a tisztség is nagy múlttal rendelkezik, a feladatkör viszont megváltozott az idők során.
Ante 15–14. században a helytartó megnevezése volt, a bibliai korban az „előrelátó
személy” jelzője volt, a talmudi korban pedig ő olvasta a Tórát, fújta meg a sófárt ez
ünnepek kezdetén és végén, és gyerekek felügyeletével is őt bízták meg. Az ítéletek
végrehajtásakor is felügyelt, és a városi felügyelő és felvigyázó tisztét is ő töltötte be.
Minden valószínűség szerint ő lehetett a zsinagóga első alkalmazottja. Feladatköre az
istentisztelet „levezénylése” volt, hangosan énekelte az imák elejét és végét.
A 14–15. században már konkrét feladatkörrel rendelkezett. Elsőként érkezett és utolsóként hagyta el a zsinagógát, érthetően, imádkozás közben tisztán kellett kiejtenie a
szavakat. Nős, tisztességes férfinak kellett lennie, aki jól ismeri a liturgiát. Más-más
melódiája van az askenáz, a szefárd, mizráhi (keleti) témáni (jemeni) zsidóságnak,
de ezen belül a dallamok városonként is eltérők voltak egymástól. Az idő során viszont kialakult egyfajta dallam – ahogy a Tóra- és Talmud-olvasására is – amelyet a
liturgiában használnak, melyek alkalmazása a kántorkodás.A 19. századtól kezdve a
kántorok körében nagy jelentősége lett az énekhangnak, énektudásnak, és művészi
szintre fejlesztették a liturgiai éneklést. Lásd. Oláh, J. 191. p.
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3. táblázat18: 1929-ben vágsellyei járás területén lévő zsidó
hitközségek adatai
Helység neve

Tagok száma 1929-ben

Az alapítás éve

Vágsellye (Šaľa)

441

1868

Vágvecse (Veča)

64

Nincs pontos adat

Vágtornóc (Trnovec n/V)

30

Kb. 1869

Mocsonok (Močenok)

80

1860 előtt

150

1924

Vágfarkasd (Vlčany)

40

1865

Sókszelőce (Selice)

13

Ismeretlen

Deáki (Deakovce)

80

Kb. 1889

Pered (Tešedíkovo)

114

1850

Sopornya (Šoporňa)

12

1881

Negyed (Neded)

4. táblázat: 1930-ban a vágsellyei járás területén található
hitközségek19
Hitközség neve

Tagok száma – 1930-ban

Változás

410

-30

Vágtornóc (Trnovec n/V)

51

+21

Vágvecse (Veča)

61

–3

Mocsonok (Močenok)

85

+5

Vághosszúfalu (Dlhá n/V)

12

Vágkirályfa (Kráľová n/V

6

Király (Horná Kráľová)

12

Vágsellye (Šaľa

18
19

KUKLOVSKÝ, R. 26. p
KUKLOVSKÝ, R. 27. p
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Az előző táblázatok jól szemléltetik a zsidóság migrációját az adott időszakokban. Levéltári adatok is bizonyítják, hogy a zsidóság körében népszerű
foglalkozások voltak: szabó, kalapos, szódás, ékszerész-órás, cukrász, pék,
nyomdász, papírkereskedő, gyümölcs- és zöldségkereskedő, vegyeskereskedő, sör- és bor-kereskedő stb. Megfigyelhető, hogy a zsidóság körében a
mesterség, kézművesség, kereskedés – vagyis a kisvárosi, vidéki foglalkozások – volt a legnépszerűbb, de nyilvántartanak néhány egyedi esetet is,
amikor a valaki tanári, ügyvédi, orvosi pályát választotta.
Kuklovský felkeresett több idős embert, akik a kérdéses időszakot fiatalon
élték meg, és emlékeik alapján el lehet mondani az alábbiakat: A vágsellyei
zsidó közösséget is, mint akkoriban a legtöbb zsidó közösséget az összetartás, a vallási hagyományok ápolása jellemezte. Ez érvényes volt a kis
családi közösségekre is. A vágsellyei zsidó hitközség az ortodox irányvonal követője volt, de mégis úgy tűnik, hogy ennek ellenére mégsem ragaszkodtak a keményvonalas vallási előírásokhoz. Az öltözékük, hajviseletük
(nem viseltek pajeszt sem) nem volt kirívó, és aki nem tudta a róluk, hogy
zsidók, a külsőségek alapján nem tudta megkülönböztetni őket a római
katolikus és a református hívőktől. A többiektől az különbözette meg a hitközség tagjait, hogy szombatonként nem dolgoztak, és péntek este jártak
templomba, zárt közösséget alkottak, és a gyülekezet szegény sorsú tagjain
a tehetősebbek segítettek, ahogy tudtak. Főként ebben nyilvánult meg az
ortodox másságuk.
Tanúk elmondása alapján tavasszal mindig megjelentek az „ojroch”-ok,
akik a Kárpátoktól jöttek egészen Vágsellyéig, és őszig maradtak a városban és környékén. Általában kéregetésből tartották fenn magukat. A péntek esti ima után valaki mindig meghívott közülük egyet-egyet, aki péntek
este, szombat reggel, és szombat délben a családnál étkezett.
A családon belül összetartás, a péntek esti gyertyagyújtás, a szombat
megünneplése20 – ez jellemezte a zsidóságot. Tanúk elmondása alapján a
szombat esték megünneplése a következőképpen zajlott: az asztalfőn az
20
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Sábát – nyugalom napja – „Minden hét hatodik napjának (péntek) naplementéjétől
másnap estig, a csillagok feljöveteléig (három közepes fényű csillag) tartó időszak a
sábát, a szombat napja.” Történelmileg ez a nap emlékezteti a zsidókat az Egyiptomból való kivonulásra, a szabadság napjára, és ezen a napon vált népé Izrael népe.
Az ünnep részletes leírása a tanulmány végén, az egyéb ünnepek ismertetése között
szerepel. Lásd: Oláh, J: 21–26. p.

apa ült, mellette az anya, és kisebb fiúgyermekek. Velük szemben a lányok
foglaltak helyet. A fehér abrosszal letakart asztalon a gyertyák égtek, és a
gyertyafény egy csodálatos ünnepi hangulatot adott az ünnepnek. Ezután
megáldotta a kalácsot, és kérte az angyalokat, hogy áldják meg a szombatot. Amikor az apa hazaért a templomból, a gyermekek sorba álltak, az
apa megáldotta őket, és ez ismétlődött minden péntek este. Az étel mindig
ugyanazokból a fogásokból állt: húsleves tésztafélével, paradicsommártás
a levesben főtt hússal, és sült tök.
A házasságkötés is a közösségen belül történt, de a szerelem csak ritkán
érvényesült. Általában a szülők egyeztek meg, és hozták össze a fiatal párt.
A gazdagabb családok egymás között házasodtak.21
Az alábbi sorok egy idős férfi elbeszélése nyomán keletkeztek: az 1936–
1940-es években jártak polgári iskolába. Az osztályukban 6 zsidó fiú tanult, közülük az egyik teljesen árva volt, és őt a zsidó közösség tartotta el,
nevelte fel úgy, hogy mindig más-más család gondoskodott róla. Egyébként az iskolában semmi nézeteltérés nem volt a zsidó és keresztény diákok között.22
Az első bécsi döntés – 1938. november 2. értelmében megváltoztak Magyarország határai.
A mai Szlovákia déli része – mint pl. Komárom és Vágsellye is – Magyarországhoz tartozott. A zsidó lakosság azon részének, amely 1938. november 2. után Magyarország területén találta magát, a politikai és polgári élet
terén nem kellett annyira hirtelen a változástól tartania, mint azon társaiknak, akik Csehszlovák területen maradtak. Az új határok meghúzásával
családok szakadtak szét. A sellyei zsidóság hirtelen Magyarországon ta-

21

22

A hagyomány szerint a gyermek születése előtt 40 nappal az égben már ki van jelölve a jövendőbeli házastárs, melyet a földi életben már csak meg kell találni. Ez
a szakember – közvetítő/sádhen – feladat volt, akinek kötelességei közé tartozott
a helyi és környéken lévő hitközségek házasulandó fiataljainak ismerete, ill. azok
családi- és anyagi hátterének ismerete is. A házasság célja a gyermekek születése, és
ezzel a zsidóság fennmaradásának biztosítása, ez pedig felelősségteljes küldetés. A
házasságot a jegyesség előzte meg, amit csak válólevéllel lehetett felbontani, vagyis
a jegyességet egy olyan házasságnak tekintették, ahol a házasfelek nem éltek együtt.
Oláh, J. 92–95. p.
A korabeli sellyei zsidóság életéről szóló elbeszélések: KUKLOVSKÝ, R, 35–41. p
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lálta magát, de kissé idegenkedtek az új országtól, mert úgy érezték, hogy
Csehszlovákiában jobbak voltak a megélhetési feltételek.
Magyarországon 1938-ban látta meg a napvilágot az első olyan törvény,
mely korlátozta a zsidók társadalmi érvényesülését és munkalehetőségeiket. A következő, 1939-ből származó törvény már tartalmazta a faji besorolás fogalmát is. Ettől kezdve a zsidók nem vállalhattak állami hivatalnoki
beosztást, tanári vagy professzori állást sem tölthettek be, és az 1941-ben
jóváhagyott törvényrendelet már a „faj védelmében hozott intézkedésekkel” foglalkozott.23
Az 1939. március 14. a csehszlovákiai zsidók életében drasztikus változást hozott. Szinte egyik napról a másikra veszítették el a zsidó polgárok
a munkáikat, társadalmi egzisztenciájukat, és állampolgári jogaikat. Az iskolaügyi minisztérium 255/1940 sz. rendelete értelmében a zsidó ifjúságot
kitiltották az állam összes iskolájából. A más országokban tanuló zsidó
fiatalok külföldi diplomája idehaza érvénytelen volt. A zsidó gyermekek
csak a számukra kijelölt iskolákat látogathatták, ahol a tanítási nyelv a
szlovák volt, a tanítók fizetése a zsidó hitközségekre hárult. Gyűjtő-, és
munkatáborok működtek a következő szlovákiai városokban: Szereden
(Sereď), Nyitranovák (Nováky), Vihnyepeszerény (Vyhne). A munkatáborok területén működő iskolák is voltak. A Szereden működő tábort eredetileg munkatábornak kezdték építeni, de a 68/1942 sz. alkotmányrendelet értelmében ez a tábor 1842 márciustól 1942 októberig egy gyűjtőtábor
feladatát látta el, ahová a Szlovákiából kitelepítendő zsidókat szállították.
Itt – Szereden (Sereď) volt az egyetlen tábori kórház, ahol a szlovákiai
zsidó egészségügyi ellátásban részesülhetett. A tábor területén bölcsőde,
óvoda, iskola működött, és ez utóbbit 1942-ben 70 gyermek látogatta. Az
óvodába 30 – 3 és 6 év közötti – gyermek járt, míg a bölcsődét eleinte 10
majd 17 kisgyermekről gondoskodtak. A tábori orvos naponta ellenőrizte
a gyermekek egészségügyi állapotát, és akik nem tudtak a tábori körülményekhez alkalmazkodni, azokat a gyermekeket Vágújhelyre (Nové Mesto
nad Váhom) küldték, ahol 30 napot töltöttek el a gondozásukkal megbízott
családoknál.24
23
24
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Lásd: Pokreis, H: Vznik a vývoj židovských svetských ľudových škôl na južnom
Slovensku, 79. p.
Lásd: Pokreis, H: Vznik a vývoj židovských svetských ľudových škôl na južnom
Slovensku, 80–81. p.

A „végső megoldás” a szlovákiai és magyarországi zsidóság életének közös „metszőpontját” alkotta. Már nem volt „szlovák zsidó” már nem volt
„magyar zsidó” csak egyszerűen zsidó – az uzsorás, a kocsmáros, a szabadkőműves – az ellenség létezett.
A Szlovák oldalon maradottak eleinte átszöktek a határon a magyarországi rokonokhoz, de 1944-ben a magyarországiak helyzete is megváltozott.
1944. március 19-én dőlt el, hogy Magyarország milyen módon akarja
megoldani a zsidókérdést. A zsidóellenes intézkedések egyre szaporodtak, a kormány részéről egyre türelmetlenebb hangvételű levelek érkeztek a megyei székhelyekre, onnét pedig a járási és községi hivatalokba.
A vágsellyei járásban 1944. május 8-án reggel 8,00 órakor vette kezdetét
a zsidóság áthelyezése az erre kijelölt gyűjtőhelyre. A gettókba való kiköltöztetést megelőzően úgy tájékoztatták a zsidó lakosságot, hogy a kézi
poggyászban ágyneműt, legszükségesebb ruhafélét és 2-3 hétre való élelmiszert vihetnek magukkal. A házaikat, lakásaikat a berendezéssel együtt
ott kellett hagyniuk, aki akarta, annak hatóságilag lett lepecsételve a lakása, háza, és a kulcsot magával vihette.
A vágsellyei zsidóság deportálásával kapcsolatban Kuklovský megdöbbentő adatokat tárt fel, melyet témánk szempontjából fontos ugyan, mert ezek
az események nyomták rá a végleges pecsétet a Vágsellye és környékén élő
zsidóság további sorsára, polgári és hitéletére egyaránt. Ezt a témát dolgozza
föl Hildegarda Pokreis is a tanulmányában,25 melyben többek között leírja,
hogy a visszacsatolt területeken több gyűjtőtábort alakítottak ki, az alábbi –
jelenleg Szlovákia területén található – városokban: Bodóháza, mai Szenc
(Senec) melletti település volt, Dunaszerdahely (Dunajská Streda), Érsekújvár (Nové Zámky), Galánta (Galanta), RévKomárom (Komárno), Kassa
(Košice), Pelsőc (Plešivec), Perbete (Pribeta), Romaszombat (Rimavská
Sobota), Rozsnyó (Rožňava), Ipolyság (Šahy), Vágsellye (Šaľa), Somorja
(Šamorín), Nagysurány (Šurany), Szenc (Senec), Nagymegyer (Veľký Meder).
A kutatók számára különösen értékesek azok az adatok, melyek a Magyarországhoz csatolt részeken – a mai Szlovákia területén – lévő gyűjtőtá25

Pokreis, H: Slovenská diplomacia a Židia na odstúpenom území v období rokov
1938–1945 – jelenleg a tanulmány csak kéziratként áll rendelkezésemre, mely az
Acta Juadica c. szaklapban, 2012-ben jelenik meg.
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borokból származtak, és el lettek juttatva a Magyarországi Zsidók Központi Tanácsához is Budapestre. A beszámolók egy része vagy közvetlen
szemtanúk – akik szenvedő alanyai voltak az eseményeknek – elbeszélései
alapján, vagy másod-, esetleg harmadkézből származnak, amikor valaki
csak hallotta a táborokban történteket. Ezért némely adat ellentmond az államszervek általi hivatalos iratokban összefoglaltaknak. További kutatások
alapjául szolgálhatnának a szlovákiai és magyarországi, valamint a külföldi levéltári adatok, és ezek összehasonlítása különösen a holokauszttal
foglalkozó történészek számára lenne hasznos.
A vágsellyei gettó a Farkasdi-utcában (Vlčianska cesta) nem volt körülkerítve, csak a házakon lévő feliratról lehetett tudni, hol vannak a zsidóság számára kijelölt lakások – lassan megtelt a helybeli és a környékről
(az akkori határváros – Vágtornóc/Trnovec n/V, és Negyed/Neded, valamint Vecse/Veča) is ideszállított zsidó lakossággal. A helybeli orvos, vagy
gyógyszerész a deportálás előtti napig a saját házában lakhatott a gettón
kívül, és csak a transzport elindítása előtti napon kellett a gettóba bevonulniuk. A zsidóság mozgása eléggé korlátozva volt: lakóhelyüket csak
munkába menet hagyhatták el, az utcákon csak egyesével közlekedhettek,
és tilos volt a keresztényekkel való bárminemű kapcsolat tartása. A rendelkezésére álló levéltári adatok alapján Kuklovský arra a megállapításra
jutott, hogy a vágsellyei zsidóság deportálására 1944. május 27. és június
5. között került sor. Az egyik tanúvallomás szintén olyan hangvételű, mint
a komáromi krónikás Raab Ferenc tanulmánya, amennyiben a vágsellyei
lakosság között is szép számmal akadt olyan, aki közönyösen vagy egyenesen örömmel nézte, amikor a kakastollas csendőrök kíséretében az állomásra terelték a gettó lakóit, és Érsekújvárba (Nové Zámky),26 majd onnét
két transzporttal Auschwitzbe szállították őket.
A vágsellyei gettó lakóinak a haláltáborokba való deportálásával megszűnt
a vágsellyei zsidó közösség. Az évtizedeken keresztül felépített anyagi és
szellemi kincs, szinte pillanatok alatt semmisült meg. Bár koncentrációs
táborok túlélői közül többen is visszatértek szülőföldjükre, és még napjainkban is a városban élnek, ám a szellemi és fizikai megpróbáltatások

26
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Pokreis, H. Az érsekújvári gettó területén viszonylag szabad mozgása volt a zsidóságnak, működő kórházzal, amelynek szülészete, és fertőző osztálya is volt.

után senki nem érzett arra elég erőt, hogy a régen oly jól működő, magából
csodálatos légkört árasztó vágsellyei zsidó hitközséget újjáélessze.
A zsinagóga – melyet a 1896-ban építettek – a második világháború idején
megrongálódott, majd lebontásra került. Helyén ma a holokauszt áldozatai
tiszteletére emelt emlékmű áll. Az egykori zsinagóga mellett helyezkedett
el a mikve, melynek vízhozamát egy ártézi forrás biztosította, és a 20. század végére ez a fürdő a város tulajdonában került, de közös megegyezéssel a zsidó lakosság továbbra is rituális fürdőként. Az említett forrás/fürdő – 1991-ben, a szerzőpáros könyvének megjelenésekor még működött
– 2011-re azonban már nem létezik.27
Amint a fentiekből kiderült, az egykori épületek tönkre mentek, lebontották őket, még műemlékként se őrzik a régi idők emlékét, csak egy-egy
megsárgult fénykép bizonyítja, hogy valamikor léteztek.
A temető, amely 40x80 m alapterületű, és erős betonfallal van körülkerítve, a település Észak-keleti részén, a Vág folyó közelében helyezkedik
el. A sírkövek – fehér, szürke, vörös márványból készültek – többsége, a
gyenge alapzat miatt már sajnos meg van dőlve. A sírfeliratok többsége
héber nyelvű, csak igen kis részén található magyar vagy német szöveg.28

A komáromi zsidóság története
A Komáromi zsidóság történetéhez elsősorban a Komáromi Zsidó Hitközség (továbbiakban KZSH) honlapján található adatokat és Dr. Raab Ferenc: A komáromi zsidók múltja és jelene29 c. tanulmánykötetet, valamint
a népszámlálási adatokat tartalmazó kiadványokat használtam fel, és a tanulmányt a városban lévő épületekről sajátkészítésű fényképekkel egészítettem ki.

Pokreis, H. elmondása alapján.
Bárkány, E-Dojč, Ľ.Židovské náboženské obce na Slovensku, Vydavateľstvo
VESNA, 1991, Bratislava, 147–148. old.
29	Raab, F. A komáromi zsidók múltja és jelene, KT Kiadó, 2000, Komárno (továbbiakban: Raab, F.)
27
28
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A hitközség megalakulásának története
a kezdetektől 1918-ig
Mátyás király uralkodása idején az ország területén élő zsidóság főképpen földműveléssel, pásztorkodással és halászattal foglalkozott. A
Kárpát-medencében az európai zsidóság askenáz ága telepedett le, de a
helyhezkötöttség nem volt rájuk jellemző. Raab Ferenc ükapja – Grünfeld
Joachim – Hispániából érkezett a városba valamikor a 16. században, és
Komáromban letelepedve fuvarozással foglalkozott, emellett a Nádor utcán vendégfogadója volt.30
III. Ferdinánd (1637–1657)31 1647-ben kiadott rendelete értelmében a zsidóknak ki kellett költözniük a királyi városokból, és esetleg a közeli földesúri
birtokokon kereshettek megélhetést. Mária Terézia (1740–1780)32 – 1744. február 18. – elrendelte az ország területén élő zsidók összeírását – Conscriptio
Judaeorum néven ismert a történelemben. Az összeírás díja 2 arany/fő volt, és
türelmi adóként – Toleranz taxa, Malkageld, Fiscus Judaicus – is emlegették.
Egészen 1785-ig volt érvényben, amikor II. József megszüntette.
A 18. század első harmadában – Dr. Bergl József (1802–1885) történész33 szerint – Komáromban 7 zsidó család (34 fő) élt, a század közepére már 25-re
(115 fő) szaporodott az itt élő családok száma. II. József (1780–1790)34 türelmi
rendelete – 1781. május 13. – természetesen érintette a komáromi zsidóságot
is. Mint mindenütt az országban itt is engedélyezve voltak a zsidó hagyomány
szerinti istentiszteletek, saját iskolákat alapíthattak, szabad ipari foglalkozásuk
lehetett, bérelhettek földeket, hogy azon gazdálkodhassanak, és szabadon letelepedhettek a királyi városokban is. Mindezekért a kedvezményekért cserében
német vezetékneveket kellett fölvenniük a zsidó családoknak.
1788-ban a komáromi Bruck és Lébl családot ártatlanul belekeverték a
„Vérvád”35 ügybe. 1791-ben megalakult az önálló komáromi zsidó hitköz30	Raab, F. 10. p.
31
http://www.magyartortenelem.eoldal.hu/cikkek/uralkodok/iii_-ferdinand-_1637--1657_html
32
http://www.magyartortenelem.eoldal.hu/cikkek/uralkodok
33
http://mek.niif.hu/04000/04093/html/szocikk/15506.htm
34
http://www.magyartortenelem.eoldal.hu/cikkek/uralkodok
35
„Vérvád: a zsidók megölt keresztény gyermekek vérét használták föl rituális célokra.” Raab, F. 11. p.
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ség, 3 tagú döntőbizottság állt az élén: 2 rabbi – Eisik Lax és Deutsch Dávid ben Menáchen, és 1 talmudtudós (talmud kochen) Freystadtl Ábrahám
személyében.
1795-re a komáromi zsidóság létszáma már 70 családra (250 fő) nőtt.
Az ezt követő időszakban, 1803., 1813., 1821. évekből36 származó királyi
rendeletek megkönnyítették a zsidóság érvényesülését.37
Az 1848/49-es szabadságharcban a komáromi zsidóság köréből 11 hősi
halott volt.
Az 1851. február 16-án kiadott „Ideiglenes útmutatások” című, helyhatósági rendelet értelmében a zsidó iparosokat fel kellett venni a cégekbe,
és üzletet, kereskedéseket nyithattak. A komáromi mesterek között zsidó
ékszerész, könyvkereskedő, fakereskedő és vendéglős működött.38
1858. július 10-én a hitközség képviselői telket vásároltak a zsidó temető39
céljaira.
1861. december 20. a hitközség meghívta Schnitzer Ármin rabbijelöltet
Liptószentmiklósról (Liptovský Mikuláš), akit a hitközség vezetősége –
Grünfeld Herman elnökkel az élén – a város szélén fogadott. A rabbijelölt
ekkor csak németül beszélt, de későbbiekben megtanulta a magyar nyelvet,
és messze földön híres szónok vált belőle, valamint az Országos Rabbi

36	I. Ferenc (1792–1835) http://mek.niif.hu/04000/04093/html/szocikk/15506.htm
37	Raab, F. 12. p.
38	Raab, F. 13. p
39
A Tóra szerint a sírok rituálisan tisztátalan helyek, ezért meg kell jelölni azokat, hogy
mindenki lássa. Eleinte kőrakással, amit később az álló kőlap váltott fel. A kora bibliai és talmudi korból is származnak különféle sírjelölések. Eleinte azért helyeztek a
holttestre köveket, nehogy az állatok kikezdjék, ugyanis a köves talajba nem lehetett
gödröt ásni. Jótétemény volt, hogy mindenki tett egy követ a sírra – feltételezhető, hogy
innen származik a napjainkban is élő szokás, hogy virág helyett köveket helyeznek el
a sírokra. Az európai askenáz zsidó temetőkben álló sírkövek találhatók. Muszáj, hogy
írás legyen rajta, mert anélkül a sírkő csak bálvány lenne. A néven kívül szokás még
különböző ábrákat vésni a sírkőre, pl. az elhunyt nevére utaló ábrákat (Katz-macska,
Adler-sas) vagy foglalkozására utaló ábrákat (tekercs és írótoll) halálozás körülményei
(láng – hirtelen halál). A kohanita és a lévita sírkövek egészen más kategóriát képeznek: a kohén sírköveken az áldást osztó kéz sajátos ujjtartással, a lévita sírköveken
kancsó, kancsó és tál, kézleöntés mozzanata látható. Lásd. Oláh. J. 162–163. p.
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Egyesület elnöke és komáromi városi képviselőtestület tagja lett. Több évtizedes barátság fűzte Papp Gábor református püspökhöz.40
„1863-ban fejezték be a Király püspök és a Hajnal (ma Štúr) utcák kereszteződésében álló neológ Nagytemplom építését. A zsinagóga a Holokausztig
működött. 1950-ben a megmaradt kis közösség eladta, templom jellege
megszűnt, raktárként használták, ma szépen felújítva egy sportközpont található benne.
1865-ben Zsidó Nőegylet alakult, az erősödő ortodox irányzat 1889-ben választott magának önálló vezetőséget Raab Dávid elnökségével.41
Amint az olvasottakból is kiderül, a hitközség egyre gyarapodott. A 19. század második felében a hitélet is egyre aktívabb lett, és 1864-ben 12 Tórája
volt. A nőegyleten kívül még az Izraelita Jótékony Egyletet is megalakították,
templomi karvezetőt, valamint fő- és alkántort is alkalmaztak. 1885 pészah
ünnepén a börtönben lévő zsidó raboknak élelmet biztosított a hitközség. Ebben az évben nyitották meg az első kóser mészárszéket42 is.43
40	Raab, F.14.p
41
http://kehreg.com/historia-tortenelem/
42
A Tóra besorolása szerinti állatok, és szárnyasok leölését, vértelenítését (héber: shita,
jiddisül: site, vagy sakterolás) felügyelő „szakember”. A középkorig mindenki elvégezhette ezt a műveletet. Hivatássá a középkorban vált, néha a rabbi is elvégezhette,
vagy felügyelhette az állatok rituális leölését, de a 13. században a németországi
zsidóság körében fő foglalkozássá vált. Az askenáz zsidóság körében bevett gyakorlatként terjedt el A rituális vágást csak az oklevéllel rendelkező szakember végezhette
el. A sajhet egy, vagy három rabbi előtt tett gyakorlati vizsgát. A műveletet nagyon
éles pengéjű késsel, szakszerűen kellett végrehajtani, hogy az állat fájdalommentesen, idegsokk következtében vérezzen ki. A nem háziasított állatok kifolyt vérét
földdel kell befedni és áldást mondani rá. Majd az állat belső szerveinek vizsgálata
következik, hogy alkalmas-e (kóser) a fogyasztásra. – (Az állatot még vágás előtt
meg kell vizsgálni, hogy hibátlan-e.) – Majd az állat szakszerű feldarabolás következik, és a továbbiakban a főzésre való előkészítés (kóserolás) – leöntés, kiáztatás,
sózás, leöntés – odahaza is elvégezhető. Kisebb közösségekben a sajhet feladatát a
Tóra felolvasója, vagy az előimádkozó, esetleg a majl (a körülmetélést végző férfi) is
elvégezhette, csak egy kikötés volt rájuk nézve: biztos kézzel tudjon a késsel bánni.
Napjainkban: Az állat szakszerű megvizsgálása a leölése előtt, és az egész művelet
szakszerű végrehajtása, beleértve az állat feldarabolását is – a kóser konyha és étkezés alapja. A vallási hagyomány szerint a sajhet mindenképpen vallásos férfi, akinek
van annyi tudás a birtokában, hogy fogyasztható-e az állat. Oláh, J. 179. p
43	Raab, F. 21. o.
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1895-ben elkezdődött a Menház építése, felavatására 1896. október 11-én
került sor, az építkezés mecénása Fried Kálmán volt, emléktáblája ma is
megtalálható a zsinagógában. A legenda szerint Fried Kálmán összeveszett
a közösség többi tagjával, ezért úgy gondolta, hogy „saját” zsinagógájába
jár majd imádkozni, ezért építtette fel impozáns saroképületét az Eötvös
utca 15. szám alatt. Ez az épület máig is a hitközség tulajdonában van, ide
koncentrálódik a kis létszámú közösség vallási és kulturális élete. Az épület állaga egyre rosszabb felújítása anyagiak hiányában nem valósítható
meg. (...)
A századfordulón Krausz Mór rabbi vette át a vallási élet irányítását. elépült az ortodox Nagytemplom története a neológ zsinagógáéhoz hasonló,
1955-ben adta el a hitközség vezetősége, majdnem 40 évig állt üresen,
jelenleg felújítva a városi Idősek otthonának része, az egykori zsinagógára
egy hatágú csillagot ábrázoló ablak hívja fel az arra járók figyelmét.
1909-ben alakult meg a Komáromi Zsidó Ifjúsági Egyesület (KZSIE).
Az első világháború idején kórházzá alakult a Menház. 1914-ben elhunyt
Fried Kálmán. A háború 45 zsidó áldozatának emlékét ma a temetőben álló
emlékmű őrzi. Az I. világháború alatt 51 komáromi zsidó esett el.”44
A komáromi zsidóság eddig ismertetett történetéből következtethetünk
azokra az általános változásokra is, melyek ebben az időben a várost jellemezték. Ugyanis – az 1860-as évektől kezdődően a 20. század elejéig –
a város lélekszáma nemcsak számbelileg gyarapodott, melyet a népszámlálási adatok egyértelműen bizonyítanak, hanem a betelepülők számának
növekedésével megindult a város gazdasági fellendülése is. A komáromi
zsidóság köreiből a kereskedőkön és iparosokon kívül jogászok, orvosok
(fogorvos, belgyógyász, szem- és agysebész), zenészek (zeneszerző, karmester, zongorista – mint pl. Seress Rezső), festőművész, költő, író, újságíró kerültek ki.45
Az alábbi táblázatban jól látható a lakosság számának növekedése. Ebben
az időszakban a lakosság – és nemcsak a zsidóságra vonatkozóan – el-,
ill. bevándorlása Komáromra is jellemző volt, mint ahogy azt a vágsellyei
zsidóság történetének tárgyalásakor is láttuk.
44
45

http://kehreg.com/historia-tortenelem/
Lásd: Raab, F. 16–18. p.
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A népesség megoszlása hitfelekezetek46 szerint
1869–190047
KomáG.
R. kat. G. kat.
rom
keleti

Ágostai

Ref.

Unit.

Izraelita

Egyéb

Össz.

1869

7 731

3

43

444

3842

-

1 532

-

13 595

1880

8 038

8

27

416

4042

1

1 960

18

14 510

1890

8 373

6

23

418

4035

2

2 018

1

14 876

1900

12 336

88

41

728

4488

2

2 296

17

19 996

Kovács Éva tanulmányában48 azt olvashatjuk, hogy 1910-re a lakosság
nagy részét már nem az őshonosok, hanem a betelepülők alkották, akik a
városhoz közeli falvakból, és az ország egyéb, távolabbi részeiből érkeztek
ide.
Érdekes, hogy míg Komárno49 lakosságát 1920–21-ben már az őshonosok
alkotják, addig az Komárom-Újvárosban a betelepülők voltak többségben.
Komárnoban azok maradtak, akik már huzamosabb ideje éltek a városban,
és a településhez kötődtek, és az új államforma nem késztette őket elköltözésre. A déli városrész – Komárom-Újváros50 – lakói főként a vidékről
betelepültek voltak, és elmondatjuk, hogy jobbára ők alapítottak a városrészt.

46
A táblázatban szereplő hitfelekezetek megnevezésének rövidítései:
	R.kat – Római katolikus, G.kat – Görög katolikus, G. keleti – Görög-keleti (pravoszláv), Ágostai – Evangélikus (Lutheránus), Ref – Református (Kálvinista), Unit
– Unitárius (szerző megj.)
47
A magyar városok statisztikai évkönyve, szerk.: Dr.Thiring Gustáv, I. évfolyam, Budapest Székesfőváros Házinyomdája, 1912, Budapest, III.rész. 64. p.
48
Kovács Éva, A határ és a „házasságpiac” Komáromban 1900–1940, in: Államhatár
és identitás Komárom/Komárno, Monographiae Comaromiensis 3. szerk. Vajda Barnabás, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2011, Komárom, 59–98. p.
49
A továbbiakban: Komárno – északi városrész vagy Révkomárom – a mai Szlovákia
területén található. (szerző megj.)
50
A mai Magyarország területén található. (szerző megj.)
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A jelenlévő népesség vallásfelekezeti megoszlása
1900–1941 között51
1900
MN1
Komárom

1910
MN
Komárom

1920
MN
Komárom
–Újváros

1921
CsN2
Komárno

1930
CsN
Komárno

1930
MN
KomáromÚjváros

R.Kat

12 336

13 999

4 475

10 933

13 812

5 529

G.Kat

88

189

35

98

75

59

62

131

Német
evang

1938
MN
Komárom

1941
MN
Komárom

10 866 20 739

18

Ágostai
evang.

728

817

240

434

613

346

397

861

Reform.

4 488

4 892

1 048

3 692

3 871

1 402

4 247

6 198

Cseh
bapt.eh.

6

3

Egyéb

2

3

56

98

Csehszl.
Egyh.

60

194

Ókat.

4

4

G.keleti

41

44

5

Unitárius

2

15

1

Izraelita

2 296

2 380

153

17

1

43

2

33

5

109

9

2 253

2 001

192

1 821

2 743

4

4

32

39

15

128

384

Ism.tlen

6

10

Cseh.
testv.

39

59

17 715

21 158

Egyéb
Felek.
kívüli

Összesen

51

19 996

22 337

5 963

10

7 562

17 465 30 858

Kovács, É. Tanulmánya alapján, Államhatár és identitás, 82–83. p.
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A hitközség további története: 1919–1944
„A város 1919-ben Csehszlovákiához került, a zsidóság életét is újjá kellett
szervezni.
A város déli részén csak egy kisebb közösség élt, főleg neológok. Az ortodox családok a még a két világháború közt is átjárta imádkozni az nagy
ortodox zsinagógába. Ma tudomásunk szerint már nem élnek zsidók DélKomáromban.
A szőnyi temetőt a városi önkormányzat tartatja rendben
1921-ben avatták rabbivá a komáromi születésű dr. Wallenstein Zoltánt
(későbbi híres pécsi főrabbit), szónoklatai, nagyünnepi beszédei eseményszámba mentek, gyakran más vallások képviselői is csodálattal hallgatták.
Egykor a város szélén helyezkedett el a zsidó temető. Mára az egyik lakótelep és a pozsonyi felüljáró határolják. 1923-ban épült fel a temetőben
a ravatalozó, amely máig szolgálja fogyatkozó létszámú közösségünket.
Ebben az évben érkezett Komáromba Lefkovics Józsua, az utolsó ortodox
főrabbi, élete Auschwitzban fejeződött be.
1930-ban megkezdődött a hitközségi lakóház építése az Eötvös utca 9. szám
alatt. Ebben az épületben működött a hitközség mészárszéke és maceszsütödéje is. Az épület ma is a hitközség tulajdona, bár lakóinak többsége már
nem hitközségünk tagjaiból kerül ki. A kóser bort és maceszt a csakis a kile
árulhatta, és az ebből befolyó pénz a hitközség bevételi forrásának egy részét képezte (emellett még a tagok adója szolgált hozzá a kile fenntartásához).”52
Ebben az épületben bukkantak rá a 1890-ből származó mikvére (rituális
fürdő), melyet 1931-ben újjáépítettek, de azóta sajnos feledésbe merült,
egészen 2006-ig, amikor rátaláltak. Sajnos az elmúlt évek alatt nagyon
tönkrement, most adományokból szeretné a hitközség felújítani.53

52
53
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http://kehreg.com/historia-tortenelem/
http://kehreg.com/mikve/ (letöltés dátuma 2011. nov. 22)

A próbatételek sora: 1939–1945
Ezekben az években városunkat is elérte a közelgő háború előszele, megkezdődött a zsidóság diszkriminációja. A komáromi zsidók jelentős szerepet töltöttek be a város gazdasági, kulturális és szellemi életében. Mindez lassan megszűnt, sok kereskedő bezárta üzletét. Megváltozott a város
társadalmi és kulturális élete, valamint a lakosság nemzetiségi és vallási
összetétele.”54
A fenti táblázatok alapján – a népszámlálási adatok szerint – jól nyomon
követhető a város népességének gyarapodása. A 20. század első harmadában városunkban is érezhető volt a 19. század utolsó évtizedeiben megkezdődött modernizáció. A haladás szelleme az emberek közti kapcsolatokban is tapasztalható volt. A vegyes házasságok a zsidóság körében is
kimutathatóak, de lényegesen kisebb mértékben, mint a más felekezetű
lakosság esetében. Anyanyelvükhöz viszont erősebben ragaszkodtak, mint
a városban élő más nemzetiségűek. Az 1920–1935 közti időszakot vizsgálva Kovács Éva az alábbi következtetést vonta le: „…Komárnoban a főbb
vallásfelekezeteket vizsgálva – és a szlovákiai és a magyarországi tendenciáknak megfelelően – az evangélikus vallásúak kötnek a legkönnyebben
házasságot más vallásúakkal, illetve itt a legkorlátozottabb a »piac« a népességbeli alacsony részvétel miatt. Az izraelita közösség pedig a legzártabb vallásfelekezet, illetve velük szemben legzártabb a többi, még akkor
is, ha a népességbeli arányuk jelentős. Eltérést csak Komárom-Újvárosban
tapasztalunk, ahol 39 református vőlegény és 38 református menyasszony
közül csak 10-en kötöttek azonos vallásúakkal házasságot.
Komárom 2170 főnyi zsidó lakosságát a Zsidótörvények
sújtották
1939-ben megkezdődött a munkaszolgálat előkészítése, az 1942-es újabb
megszorító intézkedések sorozatát jelentette.
1944. április 5-én bevezették a sárga csillag viselését. 1944-ben a hitközség elnöke dr. Krausz Artúr volt. A Gestapo április elején érkezett meg a
városba, rövid időn belül berendezték parancsnokságukat. Még ebben a
hónapban létrehozták a gettót.55
54
55

http://kehreg.com/historia-tortenelem/
http://kehreg.com/historia-tortenelem/
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Erről tudósított a Komáromi Lapok 1944. június 3-án megjelenő 23. száma,
amikor a „Komáromban is megszületett a gettó.” A helyzet tragikomikuma
az volt, hogy a gettó területén helyezkedett el a Mariuanum, a Katolikus
Ifjúsági Egyesület székhelye, és a gettón keresztül vitt az út a katolikus
temetőbe. Ebben az időszakban Alapy Gáspár volt Komárom polgármestere, és azon kevesek közé tartozott, aki szót emelt a zsidóság mellett.56 Az
1944-ben kiadott Polgármesteri jelentésben ez olvasható az eseményekkel
kapcsolatban: „A visszacsatolt Felvidéken iparrevízió az 1939. év elején
kezdődött, ennek végrehajtása azonban belenyúlt az 1940-es évbe is. Ennek során az I. fokú iparhatóság kb. 1300 iparjogosítványt adott ki. Az
iparhatóság a színleges iparűzés leküzdésére hathatós intézkedéseket tett
és valószínűleg ezek, valamint a Tekintetes Törvényhatósági Bizottsági
Közgyűlés feliratának eredményeként jelentek meg az erre vonatkozó rendeletek. A zsidóknak az 1944. évben történt összeköltöztetésével, valamint
internálásával kapcsolatban a kereskedelmi kamara területén Komárom
volt az első, amely a zsidó üzleteket az én rendelkezésemre 1944. március
24-én lezárta és ezzel az üzletekben lévő vagyont megmentette. Az üzletekből a romlandó árukat még az erre vonatkozórendelet megjelenése előtt
értékesítette, így e tekintetben is a legnagyobb gondossággal járt el. Ez idő
szerint kb. 130 zsidó üzlet van zárva.”57
Május végére befejeződött az összpontosítás. Június 12–16. között a délkomáromi állomásról megindult a deportálás.
„Megmásíthatatlan tény, hogy szinte jelentéktelen azok száma, akik egyáltalán segíteni akartak, vagy tudtak. A fajgyűlölettől megfertőzött emberek
apatikusan, tétlenül nézték embertársaik tragédiáját, sőt voltak akik csak
arra vártak, hogy az elhurcolt, megalázott emberek hátrahagyott javaira,
mint dögkeselyűk rácsapjanak” – írja dr. Raab Ferenc, a Komáromi zsidóság krónikája című tanulmány szerzője.
A koncentrációs táborokból 1922-ben már soha nem térhettek vissza, nevüket ma emlékkönyv őrzi a zsinagógában.

56
57
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Pokreis, H. Slovenská diplomácia…. 17. p.
Alapy, G: Polgármesteri jelentés, Komárom thj. Szab. kir. város állapotáról az 1939.
július hó 15-től 1944. június hó 30-ig terjedő időszakra vonatkozólag. 1944. Komárom, 9. p.

Egy kis megmaradt közösség (1945–1990)
A túlélők 1945 augusztusában gyűltek össze, hogy újra megalakítsák a
Hitközséget. Elnöknek58 Fleischmann Jenő kereskedőt választották, a kis
közösség minden erejét megmozgatta, hogy helyreállítsa a zsidó élet alapvető feltételeit. A megmaradt kultúrterem konyhává alakult át, 300 ember
étkezését biztosította naponta.
58	Rasekol – A hitközség vezetője – Minden zsidó közösség vezető szerepét – egy világi
vezető – rasekol (ros hákáhál/ a közösség feje) töltötte be, de ez csak inkábba 19.század
második felétől jellemző, mikor a zsidóság önmagát vallási felekezetként definiálta
magát. Addig jobbára a talmudi időkig visszavezethető hierarchia jellemezte a zsidó
közösségeket, és az elnökön kívül az elöljáróságban – ritkán:3, gyakrabban:7 tagból
állt) – több tisztségviselő is tartozott, mint pl.: gondviselők (parnászim), megbízottak (memnium), vezetők (mánhigim), elsők (mukdámim). A talmudi időkben minden
bizonnyal – pontos adat híján csak következtetni tudunk – együttesen intézkedtek,
és csak a liturgiára vonatkozóan és a szegények ügyeinek intézésére (háromtagú csoport, 1-pénztáros, 2-beszedő, begyűjtő) volt a feladat konkrétan kijelölve. Az elöljárók fő állásban töltötték be ezt a tisztséget. Az egyszemélyes elnöki tisztség csak
a középkortól ismert, amikor az „állam az államban” szerepet töltött be az askenáz
hitközség. Ám ezt sem lehet általánosítani, mert a szokások országonként, területenként, sőt olykor még városonként is eltérők voltak egymástól. Ahol viszont már
az elnököt is megválasztották, ott, abban a hitközségben különféle módon nevezték.
Napjainkban: kisebb közösségek maguk választják az elnököt, míg a nagyobbakban
egy megválasztott választóbizottság feladata. A választásnak demokratikusnak kell
lennie. Közép-Kelet-Európában a hitközségek struktúrája változó, Szlovákiában nem
fizetett funkció. Oláh, J. 173-174.p.
	Házán (házn) (kántor, énekes előimádkozó, imák énekese, imamester) – Ez a tisztség
is nagy múlttal rendelkezik, a feladatkör viszont megváltozott az idők során. Ante
15–14. században a helytartó megnevezése volt, a bibliai korban az „előrelátó személy” jelzője volt, a talmudi korban pedig ő olvasta a Tórát, fújta meg a sófárt ez
ünnepek kezdetén és végén, és gyerekek felügyeletével is őt bízták meg. Az ítéletek
végrehajtásakor is felügyelt, és a városi felügyelő és felvigyázó tisztét is ő töltötte be.
Minden valószínűség szerint ő lehetett a zsinagóga első alkalmazottja. Feladatköre
az istentisztelet „levezénylése” volt, hangosan énekelte az imák elejét és végét. A
14–15. században már konkrét feladatkörrel rendelkezett. Elsőként érkezett és utolsóként hagyta el a zsinagógát, érthetően, imádkozás közben tisztán kellett kiejtenie a
szavakat. Nős, tisztességes férfinek kellett lennie, aki jól ismeri a liturgiát. Más-más
melódiája van az askenáz, a szefárd, mizráhi (keleti) témáni (jemeni) zsidóságnak,
de ezen belül a dallamok városonként is eltérők voltak egymástól. Az idő során viszont kialakult egyfajta dallam – ahogy a Tóra- és Talmud-olvasására is –, amelyet a
liturgiában használnak, melyek alkalmazása a kántorkodás. A 19. századtól kezdve
a kántorok körében nagy jelentősége lett az énekhangnak, énektudásnak, és művészi
szintre fejlesztették a liturgiai éneklést. Oláh, J. 191. p.
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1946-ban dr. Bandler Ottó ismert fogorvos lett az elnök, posztját 1954-ig
töltötte be.
1948-ban 502 tagja volt a hitközségnek, sokan más településekről költöztek ide. A Menház zsinagógájában felállították a Holocaust áldozatainak
emlékművét, a hitközség visszakapta 12 tóráját, melyeket egy helyi lakos59
mentett meg az itteni múzeumban.
Izrael Állam megalakulása után 1949–50-ben 343-an hagyták el a várost.
Köztük az a 192 fő is, aki vidékről költözött a városba. A közösség létszáma jelentősen csökkent, az elnöki feladatokat 1954-től Wilheim Ármin,
majd Fleischmann Lajos látták el. Egyre nagyobb gondot jelentett az előimádkozó személyének biztosítása.
1964 és 1981 között Paszternák Jenő állt a közösség élén.
Az 1968-as események hatására az akkori fiatalok nagy része külföldön
talált magának új otthont, az itt maradottak többsége már nem tartotta (ill.
nem is tarthatta) fontosnak származását, jelentős részük asszimilálódott.
A rendszeres péntek esti Istentiszteletek 1981-ben Paszternák Jenő halálával úgy tűnik, hogy véglegesen befejeződtek.
Az előimádkozó és a minjen (10 felnőtt férfi) biztosítása már a Nagyünnepek idején is csak nehezen oldható meg.
A Menház épületében téli imatermet és irodahelyiséget alakítottak ki, a
legnagyobb gondot a temető rendben tartása jelentette.
1981-től dr. Raab Ferenc, Gregus Miklós és Delikát László irányították a
közösséget. A nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején még
egy kisebb csoport (5 fő) alijázott Izraelbe, távozásuk érzékenyen érintette
a helyi hitéletet.”60

59	Dr. Baranyai József történész, lásd: Raab, F. 47. p.
60
http://kehreg.com/historia-tortenelem/
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Az új korszak: 1990-től napjainkig
Rendszerváltás után (1990–1996)
A politikai rendszerváltás hatására felpezsdült a hitközség élete, többen
kezdték látogatni a rendezvényeket, jutott pénz az épületek kisebb tatarozására is. Az elnöki székbe dr. Novák Tamás került, aki 1994 és 1998
között a város alpolgármestere is volt.
1992-ben avatták fel a Holokauszt áldozatainak emléktábláját a Menház
falán, amely 1998-as eltulajdonításáig emlékeztetett a vészkorszak áldozataira. A tetteseket azóta sem sikerült megtalálni.

Új korszak (1996–2000)
1996. június 16-án jelent meg a Hitközségi Híradó első száma, amely a
mai napig is tájékoztatja közösség Komáromban élő, és a városból elszármazott tagjait.
A vezetőség kezdeményezésére 1996 júniusában jött létre a Shalom klub,
amely kéthavonta tartja összejöveteleit.
Az elmúlt 4 év alatt számos összejövetelt rendeztük, jó kapcsolatot sikerült
kialakítanunk a budapesti Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemmel és a
MAZSIHISZ oktatási osztályával, melynek hallgatói számos alkalommal
jártak nálunk.
1998 márciusában ellátogatott hozzánk dr. Schweitzer József Magyarország
főrabbija, ezen a rendezvényen több mint 50-en voltunk.
50 év után az 1998-as pészachon61 tartottunk közös Széder estét, Miriam
Neiger Feleischmann Izraelben élő, komáromi származású festőművésznő
részvételével.
Megemlékeztünk Izrael Állam megalapításának 50. évfordulójáról.
Hosszú idő után 1998. október 23-án került sor péntek esti istentiszteletre
zsinagógánkban, a kezdeményező városi önkormányzat volt. Vendégünk
61

Pészáh – az egyiptomi kivonulás ünnepe (az elkerülés ünnepe) – Oláh, J. 45–48. p (az
ünnep részletes ismertetését a Bibliai ünnepek c. fejezetben olvasható).
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dr. Schőner Alfréd főrabbi úr volt, ez a program részét képezte a Harmonia
Sacra Danubiana egyházzenei fesztiválnak.
Rendszeresen ellátogatnak városunkba az innen elszármazott, ma Izraelben élő hittestvéreink. Miriam Neiger Fleischmann festőművésznőnek
már két kiállítása volt Komáromban, 1998 májusában pedig a Szlovák
Nemzeti Múzeumban láthattuk képeit, vendégünk volt Kalvariszky Éva
előadó-művésznő is. 1999-ben az Egyházzenei Fesztivál keretében ellátogatott hozzánk a budapesti Goldmark Kórus, részt vettünk a Határon Túli
Magyarajkú Hitközségek konferenciáján. Debrecenben.”62
A tanulmány írása közben értesültem arról, hogy a Komáromi Zsidó Hitközség 2011. november 30-án és december 1-jén „Mi is itt vagyunk” címmel konferenciát rendez, a Komáromi Zsidó Hitközség 220 éves megalakulása alkalmából.

Összefoglaló
Munkám célja az volt, hogy bemutassam és összehasonlítsam a két hitközség történetét, vallási gyakorlatát. Az egymástól nem egész 40 km-re lévő
két város zsidóságának története, vallási gyakorlata, életvitele mondhatni
megegyezik a II. világháború végéig. Mindkét városból elhurcoltak között
voltak túlélők, akik visszatértek régi otthonaikba.
A deportálással a vágsellyei zsidóság további története megszakad, hitélete
azóta jóformán egyenlő a nullával. A zsinagógájuk az 1950-es években
megsemmisült (tűzvész következtében megrongálódott, és le kellett bontani, a régi iskola épületét valamikor az 1970-es évek során bontották le.
Nincs kóser konyha, nincs rituális fürdő, nincs iskola, egyedül a temető az,
ami őrzi az emlékét az egykori összetartó, aktív közösségnek – ezeket az
információkat a vágsellyei levéltár dolgozóitól tudtam meg, amikor felkerestem a levéltárat a kutatómunkám során. A helybeli családok „maradékai”, akikben még pislákol az ősi valláshoz való ragaszkodás a Galántai
Zsidó Hitközséget látogatják, és közül néhányan – a nagy ünnepek alkalmával – Érsekújvár (Nové Zámky), Nyitra (Nitra), Pozsony (Bratislava)
működő zsinagógákat keresik fel, esetenként részt vesznek egy-egy a Ko62
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máromban (Komárno) megtartott ünnepen is a Menház mellett működő
zsinagógában.
A komáromi zsidóság annyival volt „szerencsésebb”, hogy a túlélők 1945ben újraalapították a hitközséget, és 1948-ra már 502 tagja volt. A helyi
múzeum egyik munkatársa megmentette a hitközség 12 Tóráját, melyet az
újraalapítás után vissza is kaptak. Izrael Állam megalakulás után, 19491950-ben 343-an vándoroltak ki, tehát több mint a fele az akkori hitközség
tagjainak. A kegyességi élet a „szocializmus idejében” éppen csak működött, és 1981-ben, mint a hitközség történetében is ismertettem, az akkori
elnök halálával megszűntek a péntek esti alkalmak, és nem voltak annyian,
hogy a minján (10 férfi) összeálljon, tehát az addig valahogyan működő
hitéletben ez nagy változást jelentett.
A politikai rendszerváltás (1989) után azonban, amikor a más vallások
gyülekezetei is gyarapodni kezdtek, a zsidó hitközség alkalmait is többen
kezdték el látogatni. A tanulmány írásával kapcsolatban felkerestem Paszternák Tamást, a helyi hitközség koordinátorát, aki elmondta, hogy napjainkban bár kevesen vannak, de amennyire lehetséges betartják az ünnepeket a hagyományokhoz hűen, a vallási előírások szerint.
A Hitközségi Híradó c. havilap is arról tudósít, hogy miként ünnepli a helyi
zsidóság az ünnepeket. A nagy ünnepekre „vendég-rabbit” és előadóművészeket hívnak, akik színessé teszik és emelik az ünnep hangulatát.
A „Komáromi napok” alkalmával mindig megszervezik a „Nyitott napok
a zsinagógában” c. rendezvényt, amikor az érdeklődőket végigvezetik a
múzeum, és a zsinagóga termein, és színvonalas előadások keretében ismertetik a zsidóság történetének, hagyományainak egy-egy részletét, de
mindezen „kifelé nyitások” ellenére a közösség zárkózott, és a kívülállót
nem avatják minden részletbe – mint azt magam is megtapasztaltam e tanulmányhoz végzett kutatómunka során – ami a kegyességi életet, és a
hagyományokat őrző szokások megtartásával van kapcsolatban.
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Befejezés
Összegzésképpen elmondható, hogy bár kis létszámú a Komáromi Zsidó
Hitközség, de a igyekszik, hogy a hagyományokhoz hűen élje kegyességi
életét, bár a létszám megfogyatkozásából eredően a nagyobb ünnepeken
ünnepi liturgia zavartalan lefolyását csak vendég rabbi, kántor meghívásával tudják megoldani. A tanulmány megírásakor szembesültem azzal a
ténnyel, hogy a hagyományokhoz ragaszkodók mindent megtesznek, gyakorolhassák kegyességi életüket, de a változásokat is el kell fogadniuk. A
holokauszt túlélőinek nem volt mindenütt erejük az újrakezdéshez, de ahol
volt elég szellemi és fizikai erő, és sikerült újraéleszteni a közösséget, ott
aktívan működik63 a kegyességi élet is.
A II. világháború előtti időszakhoz viszonyítva az aktívan működő hitközségek kegyességi életében van változás, mint pl. a Holokauszt emléknap,
Izrael állam megalakulásának emléknapja megünneplése is.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet Paszternák Tamásnak a Komáromi Zsidó Hitközség koordinátorának a tanulmány megírása során adott vallástörténeti
tanácsaiért, és Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárában dolgozóinak, különösen Pokreis Hildegardának, a kutatóterem vezetőjének a
munka során nyújtott szakmai tanácsokért.”64
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HÁBERMAN Zoltán

adjunktus, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

A zsidó etikai elvek
kontextuális terminológiája
1. A Tóra etikai elveinek transzcendens eredete,
cedaka-agape-caritas
A zsidóság legfontosabb és megkérdőjelezhetetlenül legalapvetőbb kiindulópontja a Tóra. Mózes első könyvének elején már olyan nyilvánvaló
morális, etikai üzeneteket kap az azt tanulmányozó ember, hogy világossá
válik, a zsidóság emberi szeretet-törvényei a legmélyebben gyökereznek a
zsidó gondolkodásban. Ádám és Éva történetével kezdődnek a morál, az
etika, a jó és a rossz közötti különbségtevés kezdetei is. Ádám és Éva, Káin
és Ábel, Noé és az özönvíz, valamint Bábel tornya. Ezek a történetek civilizációnk alapjairól szólnak, életünk meghatározó értelméről. A jó és rosszgonosz fogalmairól, a szabadság ethoszáról és az ebből következő egymás
iránti szolidaritásról és felelősségről. Ezekben a zsidó narratívákban elengedhetetlenül, mindenhol megjelenik Isten, aki nem csak egy őserő, a világ
alkotója, hanem ennél sokkal több, maga a Mindenség, akitől megtanulja
az emberiség a határait, választási lehetőségeit, szabadságának korlátait.
Hova kerül a gan eden-ből az ember? A testvérgyilkosság, az emberiséget
majdnem teljesen elsöprő vízözönig jut el, és ahhoz, hogy az emberek inkább valami hatalmas építmény megvalósításán dolgoznak, ahelyett, hogy
közösséget, emberi kapcsolatokat építenének. Pedig egy igazságos emberi
közösség építésének lenne a cedaka a kinyilatkoztatott micvája. A zsidó
gondolkodásmód etikai alapját a jó és a rossz közötti különbségtételben
fekteti le a Szentírás. Az ember teremtése után az Édenben látjuk a tudás
fáját, vagyis a jó és a rossz közötti különbségtétel tudásának a fáját, elkülönítve az élet fájától. Az élet fája, mely többek között az Isteni halhatatlanságot, az örökkévaló, tökéletes Istenihez való hasonlatosságot szimbolizálja,
melyből természetesen nem részesedhet az ember, hiszen ezt még időben
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elzárják előlünk kerubokkal és lángpallossal. A jó és a rossz, az etika tudásának isteni tulajdonságából viszont részesült az ember. (Ennek büntetései is ismertek.) A morális, erkölcsi maximák jól levezethetőek, ebből a
kezdeti történetből. A nő ugyan abból a húsból lett teremtve, mint a férfi,
tehát semmiféle nőellenességet nem érzékeltet a szöveg, sőt a Szentírás
interpretációja, hogy ugyanazok vagyunk, nők és férfiak: emberek, egyek
vagyunk, egy anyagból. Nincs szégyenérzet, hiszen, ekkor még nincs bűn
és bűntudat, jó és rossz.
A szégyen a rossz felismerése magunkban. A szégyen morálfilozófiájáról,
zsidó és görög különböző hagyományairól, a lelkiismeretről, Freud, Weber
idevonatkozó műveiről nem szólok, hiszen ez meghaladná e mű kereteit.
Ennek a témának azonban nagy ívű eszmefuttatását Heller Ágnes vitte végig.1 Ehelyütt csak jelezni kívánjuk, hogy a zsidó hagyományok humánus
elvei honnan eredeztethetőek. Annyit, azért mindenképpen érdemes idézni, hogy a törvények betartása, a morál és etika a zsidó hagyományokban,
az Isteni parancsolatokban, a micvákban fogalmazódik meg, a láthatatlan,
transzcendens Isten mindenhol való jelenléte által és viszonylatában. Ezzel szemben az athéni filozófiai megközelítésben a polgár számára a városállam politikai közössége volt az a külső tekintély, mellyel szemben a
lelkiismeret – bűntudat, szégyen – bűntudat fogalom-párok előjöttek. A
törvényeket ember alkotta, melyeket racionálisként fogták fel.2 A paradicsomból való kiűzetés történetének etikai, erkölcsi elveit végiggondolva
kimondhatjuk, hogy a zsidóság egy alapvetően morális értékrend hordozójává vált a kezdetektől fogva. A zsidóságnak, teológiai értelemben, ettől
fogva az Örökkévaló mindent, még a gondolatokat is érzékelő elvárásai
szerint, e kijelölt „Jó” rögös útján kellett haladnia. A zsidó-keresztény,
nyugati civilizációnkra ez a zsidó felfogásból eredeztethető elv is erőteljesen jellemző: azaz a mindenhol, még a gondolatainkat, fantáziánkat is
érzékelő, transzcendens isteni szem szimbolikája, s az ebből következő
irracionalitás, hogy még vágyaink és fantáziáink miatt is érezhetünk szégyent, bűn-tudatot. A cedaka etikája és megvalósítása nagy hatással volt
a keresztény-zsidó kultúrkörre az úgynevezett nyugati világra. A cedaka
1	Heller Ágnes: A szégyen hatalma. Osiris. Budapest, 1996. pp.: 7–93.
2	Heller id. mű
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szó a korai görög Biblia-fordításokban, sokszor az agape,3 mely görög szó
jelentése az altruista szeretet, később ezt latinra fordítva caritas lett, és így
vonult be a keresztény teológiába.4 Mellékesen az angol charity (jótékonyság) szó eredete is a latin caritas. Ez a nyelvészeti példa is jól mutatja, hogy
a keresztény szeretet-vallás gyökerei mélyen a zsidóságba nyúlnak vissza.
Habár a cedaka szó a Szentírásban nem utal a szegényeknek nyújtott pénzbeli támogatásra, az első évszázad rabbijai – valószínűleg egy megalapozottan működő rendszer szerint – a rászorulók anyagi segítségnyújtását
értik. A keresztény caritas, azonban a zsidó cedakától eltér, mivel annak
jelentősége nem pusztán egy szeretetből adományozott nagyvonalú gesztus a kevésbé szerencsések felé. A zsidó cedakát a társadalmi igazságosság
koncepciója hatja át, s így ez jog és kötelesség is egyben. A társadalom akkor működik igazságosan, ha az abban élő kiszolgáltatott, elnyomott embereket megvédjük, segítjük őket felemelkedni. Ugyanakkor ez egyfajta
lelki, spirituális munkát is jelent.

2. A cedaka terminológiája, jelentése
A cedaka fogalmát a zsidó tudományos diskurzusban gyakran félreértik,
leszűkítik az adakozás, jótékonyság, jótékonykodás fogalomkörébe. Ezzel
szemben tézisem szerint a cedaka jelentése egészen más. Zsidó vallástudományi szempontból vizsgálva a cedaka fogalmát, a szó jelentését egy
sokkal tágabb társadalometikai tartalmi mezőben kell értelmeznünk. Legjobban a társadalmi, szociális igazságosság fedi le a szó valós jelentését.
Ez hasonlóan alakul például angolszász nyelvterületeken is, ahol a charity
szót használják az adakozás szinonímiájaként. Ugyanakkor a zsidó teológia angol terminológiájában is változás figyelhető meg, mivel ott is, inkább
a social justice (social responsibility) fogalom nyert létjogosultságot. Dis�szertációmmal hozzá szeretnék járulni a fogalom tartalmi tisztázásához,
hogy Magyarországon is legyen bevett a szociális igazságosság terminológiája. A cedaka egy olyan központi koncepció a Szentírástól az egész
3

E. R. Achtemeier, „The Gospel of Righteousness: A Study of the meaning of Sdk
and Its Derivatives in the OT” (PhD diss., Columbia University, 1959). Idézi Rabbi
Jacobs, Jill: There Shall Be No Needy. JL Publ. Vermont, 2009.
4	Dr Szűcs Ferenc: Teológiai etika. Református Zsinati Iroda. Budapest, 1993
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zsidó kanonizált bölcsességirodalomig, mely tulajdonképpen, a zsidó társadalometika fogalomkörének egyik legfontosabb szinonimájává is lett.
Ennek ellenére a cedaka értelmezése a zsidó közgondolkodásban, a köznyelvben vulgarizált formában jelenik meg. Még művelt, judaisztikában
járatos személyek is hajlamosak a cedakát valami premodern, régies, kissé elavult adományozási módszernek tekinteni, például perselyezésnek,
vagy adakozásnak. A fogalom félreértelmezése abból is származik, hogy
a modernitás, a kapitalizmus, a polgári fejlődés, az emancipáció hatására
alapvetően változtak meg mind a zsidó közösségek, mind a nehéz helyzetbe került emberek számára nyújtott segítési formák. A rosszabb helyzetbe
került emberek segítése univerzális, és mondhatjuk egyidős az emberiséggel, civilizációnkkal.
Már Hammurapi korában, Mezopotámiában, az i. e. XVIII. században következtethetünk arra, hogy létezett valamilyen szintű szolidaritás, segítségnyújtás.5 Valószínűleg az emberi civilizáció alapja, hogy egy közösség, egy
társadalom csak a kölcsönös egymásra utaltságban, egymás segítésével jöhet létre, szervezheti meg önmagát. A segítségnyújtás változó formái, mint
pl. a beteg, az idős, a munkaképtelen emberekhez való viszony meghatározó, és sokat elárul egy társadalom működéséről, etikájáról. Európában, a
zsidó-keresztény kultúrkör társadalmaiban óriási változást hozott a polgári,
kapitalista fejlődés. A XVIII. századtól, a nyugati világ nemzetállami fejlődésével párhuzamosan, a központosított állam elvére épülve, a szegénység,
a rossz helyzetben lévő emberek segítése is egyre inkább egy államilag
szabályozott, kontrollált rendszerben konstruálódott. Ez a helyzet magával
hozta a különböző szakmák monopolizált professszionalizálódását is. Így
kialakultak a segítő szakmák is, melyek szintén központosított, állami keretek között jöttek létre. A központosított állam mindenre kiható elve hozta el,
hogy ispotályok helyett közkórházak létesültek, a baleset, munkaképtelenség kockázatainak csökkentésére bevezették a társadalombiztosítást. Otto
5
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Erre példa lehet, az úgynevezett misarum-feliratok. A misarumok olyan intézkedések, rendeletek voltak, melyeknek céljuk különböző társadalmi, gazdasági gondok
megszüntetése volt. A házi rabszolgákkal szemben voltak bizonyos kötelezettségek
az úr-szolga viszonyban. Hogy mennyire valósultak meg az elvek, vagy szóltak az
utókornak nem tudjuk, de voltak törvények és bírák. „Íme, az igazságos ítéletek
(dinat misarim), amelyeket Hammurapi,… életbe léptetett…Hatalmas a gyöngét meg
ne károsíthassa, hogy az árva és özvegy igazságukhoz juthassanak, Babilonban…”
Oates id. mű

von Bismarck porosz kancellár nevéhez fűződik az első állami társadalombiztosítás törvényi 1883-as szabályozása, az egyesített Németországban. A
feudális kor premodern szemléletében, ha a család, az egyház nem tudta
kezelni a betegség, munkaképtelenség, idősödés következtében létrejövő
problémákat, a szegénységet, koldulást általában rendészeti problémának
tekintették, kriminalizálták. Korunk szubszidiaritáson alapuló szemlélete
azonban, hogy amennyiben a család és az egyház erőforrásai kimerültek,
az állam gondoskodik a szegényekről. Az egyházpolitika is elveti ugyan
az atyáskodó államot, de a családi és az egyházi öngondoskodáson túl, az
állam mégis egy magasabb szintű professzionalizált ellátást képvisel. Ez a
modernitás által áthatott szemlélet szoríthatja be a Cedaka fogalmát, mint
egyházi jótékonykodást, egy archaikus, feudális, premodern terminológiai
térbe, ahol még nem alakultak ki a fejlett, államilag szabályozott struktúrák, segítő mechanizmusok. Azonban a cedaka jelentése más, az a társadalometika fogalomkörébe tartozik, a társadalmi igazságosság mindenkori
zsidó kifejeződésének koncepciója.

3. Maaszer
Rengeteg humanizmus és pozitív etikai, erkölcsi eszmeiség van a Szentírásban, és a zsidó bölcsességirodalomban. A cedaka micvájának a jelentése a szolidaritás, egymás iránti felelősség, a kölcsönös segítségadás a
társadalmi igazságosság helyreállítása, ezekre való törekvés. Nyelvészeti
legendák, sokszor tudományosan nem igazolt állítások szerint az eszkimóknak több szavuk van a hóra, mint más nyelvekben hasonlóan az arab
nyelvben a kardfajtákra vonatkozóan találunk számos kifejezést. A zsidó hagyományban azonban – ezt viszont megalapozottan állíthatjuk – a
cedaka különböző jelentéseltérésekkel bíró, ám a fogalomkörébe tartozó
kifejezések száma számottevő. Ezek például a heszed, gmilut haszadim,
maaszer (tized), tikun olám, smita, muszar, ahava, ahavat olam, ahavat
heszed, hogy csak néhányat említsünk. A zsidó hagyományos diskurzus és
terminológia jól példázza a zsidó szeretet-elvek gazdagságát, ebből itt csak
néhány fontos példát sorolnék fel. A cheszed maga az aktív jó cselekedet,
szeretet, könyörületesség, jótékonyság. A maaszer a tized. (Héberül eszer
szó jelentése „tíz”) A Szentély fennállása idején a leviták és a kohaniták, a
kor spirituális vezetői, papjai, a zsidók áldozati adóiból, a tizedből éltek. A
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maaszer is egy külön micva. „leviták… ne kapjanak birtokot. Mert Izrael
fiai tizedét, amit levesznek az Örökkévalónak adományul, a levitáknak adtam birtokul…” (4M 18:23-24). A zsidóság nagy vívmányának számított,
hogy bizonyos csoportok nem mezőgazdaságból éltek, hanem értelmiségi munkát végeztek. Ennek finanszírozása törvényi keretek között zajlott,
és ebben az adófizetés egy fontos korai példáját látjuk. Az adózás által a
kohaniták és a leviták kiemelt munkája biztosítva volt az egész közösség
által. A tized, a maaszer, azt jelentette, hogy a zsidók a mezőgazdasági
terményeik, a földjükön megtermelt javak tizedét a levitáknak adták. A
trumá, ehhez hasonlóan a kohanitáknak járó tized volt. Kétféle tized volt
tehát: az egyik a kohanitáknak, a másik a levitáknak.
Szép nyelvi játék, az ászer bisvil setitáser (Táánit 9a),6 vagyis add a tizedet, hogy meggazdagodj. Vagyis az adózás törvénytisztelete is a zsidó
etika ősi elve. Csak az legyen gazdag, aki rendesen adózik. Bonyolult adózási rendszer működött az ókori Izrael területén, mivel a levitáknak a nekik
befolyt összegből tovább kellett adózniuk a kohanitáknak (ugyancsak tized
részt, maaszer min hamaaszer). Tovább bonyolódott a maaszer, a második tizeddel (máaazer seni), melyet Jeruzsálemben kellett elfogyasztani
az egy háztartásban élő családnak. Ezt a zarándoklatot Jeruzsálembe hét
éven belül négyszer kellett megtenni. Létezik még a maaszer ani, vagyis a
szegényeknek járó tized. (5M 14:28-29). Ezt a tizedet háromévente kellett
leróni, odaadni a jövevényeknek, özvegyeknek, árváknak, tehát minden
rászorulónak, a „kapuidban” vagyis, akik a lakóhely szerinti közigazgatási
határhoz tartoztak. A adófajták sokszínűségéről és a korról jellemzően elmondható még, hogy a bikurim a primőr gyümölcsökből való juttatás volt;
az elsőszülött állatok adója a bchorot volt. A tésztából levett rész pedig a
chala. Truma gdola vagyis 24 féle adófajta létezett.7 Voltak kohaniták, akik
6
7
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Kraus, Naftali: A 613 parancsolat. PolgART. Budapest, 2004
Terumot (Papi adományok, a papok részesedése a termésből). A truma törvényei:
mely terményekből kell truma-t adni Misna: 11 fejezet; Toszefta: 10 fejezet; bTalm:
– lap; jTalm: 59 lap. Maaszerot (Tizedek) A tized törvényei: különösen az első, a
levitáknak adandó tized, illetve a második tized törvényei. Kinek kell tizedet adni,
és mikortól kezdődik ez a kötelezettség; mit szabad enni a tized elkülönítése előtt.
Misna: 5 fejezet; Toszefta: 3 fejezet; bTalm: – lap; jTalm: 26 lap Maaszer seni (Második tized) A második tized törvényei: hogyan kell elkülöníteni, Jeruzsálembe vinni, és miként kell megváltani. Misna: 5 fejezet; Toszefta: 5 fejezet; bTalm: – lap;
jTalm: 28 lap. Chala (Tészta) A chala elkülönítésének törvényei; melyik tésztából,

meggazdagodtak a második szentély idején, és emiatt a szegények rossz
véleménnyel voltak róluk. Alapvetően, azonban a kohaniták a papi szolgálat mellett az embereket segítő, pl. orvosi feladatokat is elláttak, kezelték a
leprásokat is, valamint a nép tanítói, szellemi vezetői voltak.8
A Szentély utáni évezredekben ez a tized is a jótékony adakozás kategóriája lett. A hagyomány szerint, minden jövedelmünk tized részét jótékony
célokra kell fordítanunk, valamint sok közösség hagyományában kóser
élelmiszerek közül értékesebb az a gyümölcs vagy bor, aminek tized részét levették, és jótékonyságra fordították. Isten nem feltétlenül materiális
jutalmat oszt. A szeretet, az öröm, a bölcsesség nem fejezhető ki anyagi
gazdagságban, habár van köze hozzá. Az Atyák etikai tanításában (Pirkei
Avot, a Misna traktátusa) Janaj szerint a jóságot nem mindig követi jó élet,
ahogy gonosz emberek is élhetnek jól. Csak akkor lehet áldást mondani,
ha már beteljesült a jótékony hatás. Ha pénzt adok valakinek, nem áldom
meg a cselekedetet, mert fenn áll a veszélye, hogy adományomat esetleg
rossz célra fordíthatják. A maaszer vagyis keresetünk 10%-a körül adhatunk igazságos, Cedaka célokra. Ez bonyolódik, a befizetett egyéb adók, a
bruttó és a nettó jövedelemmel.

4. Cheszed
A legszegényebb ember sincs felmentve a szolidaritás és igazságosság
szerinti élet alól, az minden emberre vonatkozik, így a szegényeknek is
törekedniük kell erre. A zsidóság alapköve a közösség és a közösségi adókból finanszírozott szegények, alapvető szükségleteik kielégítésében hiányt
szenvedők segítése. A közösségnek kell megoldást keresni a problémák
kezelésére cheszeddel, az egyén aktív részvételével, adózással, empátiá-

8

hogyan és mennyit kell elkülöníteni. Misna: 4 fejezet; Toszefta: 2 fejezet; bTalm: –
lap; jTalm:28 lap. Orla (Körülmetéletlen – nem tiszta gyümölcsök) A frissen ültetett
fa első három évben termett gyümölcsének elfogyasztására vonatkozó tilalom, illetve
a gyümölcsfák meghatározása. Misna: 3 fejezet; Toszefta: 1 fejezet; bTalm: – lap;
jTalm: 20 lap. Bikkurim (Zsengék) A Szentélyben bemutatandó zsengék (vagyis az
első termények) törvényei; mely terményekből kell bemutatni, mi módon kell Jeruzsálembe vinni, és milyen szertartást kell elvégezni a Szentélyben. Misna: 4 fejezet;
Toszefta: 2 fejezet; bTalm: – lap; jTalm: 13 lap
Kraus, id.mű
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val, szeretettel. A zsidóság lényege és erkölcsi tanítása szerint az emberiség nem külön álló szeparált individuumok összessége, hanem az Egy
– Isten hit, a monoteizmusból eredendően egységet alkot. Az Egy – Isten
elfogadása, szeretete a kiinduló pontja a jó, helyes életnek. Vagy, ahogy
bölcsek (pl. Hillel, Talmud, Sabbat 31a) megfogalmazták: ne tegyél olyat
a társadnak, amit magadnak sem tennél. Annyit adjunk, amennyitől nem
rosszabbodik saját egzisztenciánk, de azért érezzük meg. A Tóra fontos
tanítása, példázata, hogy az arany borjút is egyének adományaiból készítették. A cedaka jó célt szolgál, és ha valaki etikailag támadható célra ad, az
erkölcstelen. Mindenképpen meg kell fontolni, hogy milyen célra adunk.
Elítélendő, például, ha valaki adományával romlást hoz családjára, társaira. A zsidó ember kényszeresen adakozik, gyakorolja a cheszedet, hiszen
ez nem pusztán csak racionális cselekedet. A cheszed szerinti élet, a jótékony, igazságos élet. Az adomány-persely a mindennapi, életvitelünket
állandóan meghatározó, átható adakozást szimbolizálja.
A cedaka preferált alkalmazása, magasabb szintje az anonim, nem hivalkodó, szerény adakozás. Az adakozást nyílttá lehet tenni, amennyiben ez
másokat is adakozásra ösztönöz, példamutató értéke van. A cheszed cselekedet. Gondolkodni, vitatkozni, töprengeni, bölcselkedni szükséges, de a
jót tenni kell. Az adás aktív, nem merül ki az elméletben. Csak így következik be a pozitív változás.

5. A segítségre szorult embert családtagként,
testvérként való megfogalmazása
A Tóra, valamint a teljes Tanach különféle elbeszéléseinek alapján levonható morális konzekvenciák történetét, terjedelmi okok miatt, lehetetlen
lenne kimerítően taglalni, így csak egy-két pontot vázolnék fel. A Cedaka
teológiai meghatározó diskurzusát szeretném röviden feltárni, az etikai elvek néhány lényegesebb terminológiáját. Fontos szentírási helye témánknak 5M (Dvarim) 15. fejezete 4-11-ig. „Nem lesz közötted szűkölködő…”.
Vessünk egy pillantást arra, hogy ki a szűkölködő, a segítségre szorult ember? A szövegben szereplő „ahiha” szó jelentése testvéred. Ez a kifejezés
rámutat arra, hogy a nehéz helyzetbe került, szorult helyzetű embereket
testvérként kell kezelni. Értelemszerűen semmiféle megalázás, lenézés
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nem lehet a szegényekhez, rossz helyzetbe kerültekhez való viszonyban,
csak saját méltóságukat megőrizve lehet kezelni őket. Hasonlóan a becelem
elohim9 is ezt az elvet vallja: ha az istenihez hasonlatosaknak lettünk teremtve, akkor minden negatív viselkedés embertársunk irányába olyan,
mintha Istennel szemben lennénk negatívak. Ha megalázunk, rosszul bánunk embertársunkkal, ez Isten ellen elkövetett bűn. A zsidó hagyományok
évezredek óta hirdetett álláspontja ellentétes az embertársunkat megalázó
nézetekkel. A szegény szűkölködők olyanok, mintha a család legközelebbi
tagjairól lenne szó.
Figyelemre méltó példa Isaac Abravanel10 XV. századi biblia kommentátor, aki a szegényeket családtagként való kezeléséről beszél, és már akkor
leírja, hogy a közösség fenntarthatósága érdekében kell így cselekedni.11
Térjünk vissza 5M (Dvarim) 15. fejezetéhez. Itt egy ellentmondásra hívja
fel figyelmünket az irodalom. Azt olvassuk egyrészt, hogy „Bizony nem
lesz közötted szűkölködő”, majd néhány sorral odébb: „Mert nem fog kifogyni az országodból a szűkölködő.” Hogy lehet, hogy ellentmondás van
a szövegben? A Tóra minden betűjének, minden szavának és mondatának
jelentősége van, ez a rabbinikus exegézis alapvető elve, tehát megoldást,
feloldás kell találnunk a látszólagos ellentmondásra. Rabbi Mose ben
Nachman vagyis Ramban a XIII. században is foglalkozott a kérdéssel,
Ramban megoldása, vagyis a szöveg értelmezése optimista, de realista
is egyben. Lehet, hogy egy generációban időlegesen sikerül betartani a
micvát, és nem lesznek rászorultak az országban, de más területeken, más
időben, egy újabb generáció eljövetelekor megint felmerülhetnek, újraéledhetnek a szegénység problémái. A paradoxon tehát az, hogy érdemes és
szükséges a cedaka micváját gyakorolni, betartani, de legyünk reálisak és
tartsuk szem előtt, hogy az ideálisra kell törekednünk, habár tudjuk, hogy a
9
1Mózes 1:26-27, Isten saját képmására teremtette az embert.
10	Isaac ben Judah Abrabanel, (Abravanel, Abarbanel) (született Lisszabonban 1437ben, elhunyt Velencében 1508-ban). Portugál zsidó filozófus, Biblia kommentátor,
zsidó vezető. Gazdag családban születet Portugáliában, apja a portugál király, V.
Alfonso kincstárnoka volt. Aberbanel vagyonával, mindig jelentősen segítette a rászorulókat. Alfonso halála után kegyvesztett lett, és pénz nélkül Toledóba, Spanyolországba menekült. Rövid ideig ott is Ferdinand és Izabella pénzügyi tanácsadója
lett, de a zsidók kiűzetését ő sem kerülhette el 1492-ben, újból vagyontalanul menekül. Élete végére Velencében tekintélyes emberként hunyt el.
11
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világ egyáltalán nem az. A Hertz főrabbi által szerkesztett Biblia kommentárja természetesen leszögezi, hogy nincs ellentmondás. A téma nagyon
aktuális egyébként, hiszen a mai szociálpolitika gyakran feltett kérdése:
Hogyan lehet úgy segíteni, olyan hathatósan, hogy egy szociális probléma
megszűnjön. A hajléktalanság, munkanélküliség problémáját nem lehetne-e megszüntetni végérvényesen? Mire jó lapátolni a pénzt olyan ellátásokba, segélyezési rendszerekbe, amelyek nem oldják meg a problémákat.
Aktualizálva a szentírási kérdést azt mondhatjuk, hogy voltak olyan generációk, amikor a hajléktalanságot vagy a munkanélküliséget megpróbálták
Magyarországon is például megszüntetni, „végképp eltörölni”, többé-kevésbé sikerrel, de a probléma újból felmerült.

6. Tikun olam
Sokan, főleg az Észak-Amerikában élő művelt, progresszív zsidók a tikun
olam terminológiát használják, ha a szolidaritásról, a felelősségvállalás témájáról vagy ehhez kapcsolódó tevékenységekről van szó. A tikun olam
fogalmát általában a „világ helyreállításaként” fordítják. Ezt a kifejezést
Amerikában sok ember használja, mint pl. Bill Clinton és Barack Obama
is, választási kampányaik során.
Mivel egy poszt-biblikus fogalomról van szó, a tikun olam ugyanúgy nem
szerepel a prófétai könyvekben, mint ahogyan nem tartozik a micvák (parancsolatok) közé. Azonban mivel ezt a fogalmat leginkább a társadalmi
igazságosság iránti elkötelezettséggel – különös tekintettel a jótékonykodásra –, és az önkéntességgel azonosítják, a tikun olam tartalma összeolvadt a cedaka-val (mely alatt ma inkább a szegények anyagi támogatását
értik), a g’milut chaszadim cselekedeteivel, és a cedek (igazságosság) fogalmaival. Jill Jacobs rabbi írása12 alapján elmondható, hogy az amerikai
intellektuális, progresszív zsidóság eltorzította a tikkun olam jelentését.
Egy tanítás, mely eredetileg a kompromisszumról szólt, a rabbinikus törvények pontosításáról, eredeti értelmük visszaállításáról, és humanizálásáról,
továbbá Isten világának misztikus újra-összerakásáról, ez a furcsa, csak
félig megértett fogalom egy óriási ernyővé vált, mely alá beállhat bárki,
12
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Jill Jacobs: A „Tikkun Olam” története. Fordította: Csillag Gábor. http://pilpul.net/
letöltve: 2010-01-10

aki valamilyen morális aggodalommal, vagy pitiáner politikai csodaszerrel rendelkezik. Magukat a szavakat nem lehet egykönnyen lefordítani. A
„t-k-n” héber igét általában úgy fordítják, hogy „megcsinál” „megjavít”,
de azt is jelentheti, hogy „megalapít”. Az „olam” szót általában világnak
fordítják, de jelenthet örökkévalóságot, különösen a bibliai és egyéb nagyon korai szövegekben. Így a „l’olam,” szó a Bibliában, valamint a liturgikus, illetve a modern héberben egyaránt azt jelenti „örök” (örökké
tartó). Egyes esetekben ugyanis a fizikai világra utal, máskor a társadalmi világra, s megint máskor a megvalósult isteni világ álmára. Mindezek
a kérdések egyaránt bonyolulttá és jelentésgazdaggá teszik a „tikkun
olam” kifejezést.
A kifejezés legkorábban a valószínűleg a 2. században keletkezett Alenu
imában szerepel. A tikkun olam kifejezés a 16. századtól a 20 század közepéig többé-kevésbé eltűnt a közbeszédből, majd az 1950-es években
Észak-Amerikában kezdték ismét, ezúttal a „társadalmi igazságosság” szinonimájaként használni. A 70–80-as években egyre népszerűbbé vált, midőn megjelent a „progresszív zsidóság”. A 80-as években már egy divatos
szlogenként használták a kifejezést, miként ezt még ma is teszik bizonyos
helyi zsidó társadalmi igazságossággal foglalkozó szervezetek.
Az 1986-ban alapított, baloldali beállítottságú Tikkun magazinnak köszönhetően a kifejezés elterjedt az amerikai liberális körökben is csakúgy, mint
Európában. Jill Jacobs tikun olammal kapcsolatos dilemmáit parafrazálva,
akár a tikun olam, akár a cedaka kapcsán feltehetjük a kérdést: Amikor a
cedakaról gondolkozom, megkérdezem magamtól, vajon amit én teszek,
elősegíti-e, hogy a társadalmunk jobban, igazságosabban működjön? Vajon hozzájárul-e ahhoz, hogy a legkiszolgáltatottabbak közelebb kerüljenek a teljes élethez? Vajon hozzájárul-e ahhoz, hogy egy olyan világban
éljünk, ahol az isteni jelenlét egyre inkább érzékelhető? Ha ezeket a kérdéseket mind feltesszük magunknak, akkor komoly lépést tettünk afelé, hogy
cselekedeteinket cedakanak nevezhessük.
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egyetemi tanár, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

A halhatatlanság
Beszéd Löw Lipót főrabbi születésének
200. évfordulójára rendezett táblaavatáson,
Nagykanizsán, 2011. szeptember 18-án1
„Érezzük a halhatatlanságot; talán az egyéni halhatatlanság hite sem kell
hozzá, hogy az emberre rászakadjon az az érzés.”2 Egy évszázada e szavakkal kezdte beszédét az egyik ünnepi szónok Szegeden, a Löw Lipót
születése századik évfordulója tiszteletére rendezett emlékünnepélyen.
Löw Lipót 1811. május 22-én született a morvaországi Czernahorán, és
1875. október 13-án hunyt el Szegeden. Tizenegyedik generációs leszármazottja volt a Gólemet készítő prágai Juda Löw ben Becalel (MAHARAL)
főrabbinak, Comenius előfutárának, aki a David Gans krónikájára épülő
hagyomány szerint II. Rudolf császárt bevezette a titkos tanokba.3 Ebből
a múltból, apai és anyai ágon is rabbiősök közül lép elénk a héber, német
és cseh anyanyelvű Löw, aki Perls Mózes kismartoni főrabbitól tanult meg
magyarul. Tudott még olaszul, franciául, latinul, később megtanult görögül. 1835-ben rabbivá avatták, okleveleit Hayim Deutschmann, Shlomo
Yehuda Rappoport, Schwab Löw és Chorin Áron főrabbik írták alá. A pozsonyi, latin nyelvű evangélikus líceumban, ahol a professzori kar kedvence volt, keresztény teológiai végzettséget szerzett, és a bécsi egyetemen
pedagógiai tanulmányokat folytatott, majd a Szent Anna főiskolán tanári
oklevelet kapott.
Már ezekben az években szaktekintélynek számított. Bevezetést írt Chorin
Áron zsidó reformteológiai művéhez, és Löw szakvéleménye alapján hozta meg a magyar országgyűlés az izraelitákról szóló 1840/29. törvénycikk1
2
3

Felolvasta Kozma György kántorjejölt, OR-ZSE.
Kecskeméti Lipót: Löw Lipót. IMIT Évkönyv. Bp., 1912. p. 7–24.
Sedinova, Jirina: The Jewish town in Prague. In: Rudolf II and Prague. Ed.: Eliska
Fucikova, James M. Bradburne et al., Thames and Hudson. London, 1997. p. 302–
309.
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ét. Bécsi mentora, az új zsinagógát vezető Isaac Mannheimer ajánlásával
nagykanizsai rabbinak választották 1841-ben. (Egy év múlva főrabbi címet
kapott.) Nagykanizsán iskolát építtetett azon a telken, amelyet Batthyányi
Fülöp herceg adományozott a hitközségnek. Kidolgozta a tantervet, amelyet a szomszédos községek is követtek. Felügyelte a csurgói zsidó iskolát
is. Publikálta a zsidó népiskolák általa kidolgozott programját. „Hármas
tendenciája van a népiskolának – írta –, tisztán emberi, zsidó vallásos és
magyar nemzeti.” Ötféle műveltséget említett: „testi, értelmi, valláserkölcsi, ízlési és hazafisági mívelést”. Elsők között kezdeményezte a lányok
felsőbb oktatásának bevezetését. Hangsúlyozta az esztétikai nevelés fontosságát: megkövetelte az ének és rajz tanítását, bevezette az illemtan oktatását. Iparos és kézműves egyesületet alapított, és gondoskodott az iparostanoncok szombati és vasárnapi iskoláztatásáról.
1842-ben feleségül vette Schwab Leontint, Schwab Löw pesti főrabbi leányát. Házasságából hét gyermek született. Felesége halála (1851) után újra
megnősült (1853, Redlich Borbála), és ebből a házasságából is hét gyermeke született, köztük Löw Immánuel (1854–1944), aki korának legnagyobb
formátumú rabbija volt.
Bár Löwöt szerződése is kötelezte a magyar nyelv használatára, ez megfelelt egyéni ambícióinak is. Napi órarendjébe két magyar nyelvi órát iktatott, és 1844-ben már magyarul prédikált a nagykanizsai zsinagógában.
(A művelődéstörténeti hagyomány ehhez az alkalomhoz kapcsolja a magyar nyelvű zsinagógai szónoklat megszületését.) 1845-ben megjelentette
az egyik első magyar nyelvű zsinagógai homília-nyomtatványt, „Jesájás,
korunk tanítója” címmel. A füzet előszavában írott felkiáltását: „Bátran tehát, barátim! honosítsa a zsinagóga a magyart, s reméljük, hogy a magyar
honosítandja a zsinagógát!”, a Pesti Divatlap is idézte. Már ezekben az
években megjelent írásai Löw-öt a reformkor legnagyobbjai közé emelték.
Kossuth lapjában, a Pesti Hírlapban közölt publicisztikája „Nvilt levél a
zsidó-emancipatio ügyében”, a klasszikus liberalizmus kiemelkedő emléke lett. Cikkében Löw felvetette egy magyar nyelvű rabbiképző intézet
megalapításának a szükségességét is.
1846-ban, Deák Ferenc közbenjárására, Löw Lipótot megválasztották pápai főrabbinak. Gróf Festetich Leó, Zala megyei adminisztrátor levélben
fejezte ki sajnálkozását Löw távozása felett, a nagykanizsai elöljáróság
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pedig ígéretet tett, hogy az egész megye zsidó iskolaügyének vezetését
rábízzák, ha marad. Levelet írtak a pápai zsidóknak, hagyják náluk Löwöt,
akinek a tevékenységéhez Pápán hiányoznak a feltételek. A pápaiak ragaszkodtak Löwhöz. Bár csak öt évet töltött Kanizsán – írták –‚ húsz évre
elegendőt alkotott. Nagykanizsa megelégedhet ennyivel.
Löw, üldöztetésekkel terhelt, pápai működését az Istenbe vetett hit terjesztése határozta meg. „Magyar Zsinagóga” címmel vallásos folyóiratot
indított és kezdeményezte a héber Szentírás magyar fordításának elkészítését. Biblia-olvasó egyletet alapított, és legtöbb idejét a pasztorációnak
szentelte.
Amikor a szabadságharc idején a Veszprém megyei nemzetőröket mozgósították, 1848 júliusában Löw követte híveit mint tábori lelkész. Kaposváron – ahol fáklyás zenével köszöntötték – és Szigetváron át a Baranya
megyében lévő sellyei táborba ment. Itt tartotta meg, szabad ég alatt, azt a
történelmi jelentőségű beszédét („Az Isten velünk vagyon!”), amelyben a
Szentírást a magyar forradalomra alkalmazta. Ősszel több beszédet intézett
az újoncokhoz. A Pápán elmondott homíliát („A szélvészben hajózók”),
amelyben a 107. zsoltárt a szabadságharcosokat szimbolizáló szöveggé
emelte, nyomtatásban is ismerjük. 1849 októberében letartóztatták, és a
pesti Újépület 5. pavilonjába vitték, ahol akkor már apósa is raboskodott,
és ahová a súlyos politikai bűnökkel vádolt magas rangú foglyokat zárták. Mindketten több mint két hónapot töltöttek fogságban. Kiszabadulása
után Löw a pápai zsinagógában, hívei körében, a Zsoltárok könyvét idézte:
„Mindig Isten van szemem előtt.” … „Ezt írtam a börtönben ágyam fölé, s
ezért nem tudnak engem halandók elkeseríteni, sem elcsüggeszteni.”
1850-ben Löw Lipót elfogadta a szegedi hitközség felkérését, és ezzel kezdetét vette a Löwök dinasztikus szegedi működése, amely 1944-ben, Löw
Immánuelnek és híveinek deportálásával ért véget. Megindította és szerkesztette a „Ben Chananja” című német nyelvű folyóiratot, amellyel Szegedet a zsidó tudományok egyik európai központjává tette. Jó kapcsolatokat ápolt a keresztény egyházakkal, legendás barátság fűzte Haynald Lajos
bíboros, kalocsai érsekhez és Kremminger Antal préposthoz, akivel karon
fogva sétálgatott „az akkori Szeged sáros deszkapallóin”.4 Sokszor kérték
Löw véleményét jogi kérdésekben. A zsidó esküről szóló memoranduma
4	Hidvégi Máté: Löw Lipót 1849-es börtönnaplója. Múlt és Jövő. 1998/1. p. 116–124.
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hatására törölték el a megkülönböztető joggyakorlatot Magyarországon.
Korszakos jelentőségű műveket hozott létre a magyar-zsidó történelem és
művelődés, a zsidó régiségtan (talmudi arheológia), a zsidó exegézis és
a zsidó liturgia története, a fejlődésbiológia művelődéstörténete, a szakrális folklór területén, nem említve kötetnyi magyar nyelvű prédikációját
és politikai tanulmányait. Bár sokfelé hívták, például a pápai református
teológia professzorának, lembergi, brünni, bukaresti főrabbinak, a zsidó
tudományok berlini főiskolája professzorának, a pesti rabbiképző igazgatójának, Szegeden maradt. A város zsidó temetőjében nyugszik, fia, Immánuel tervezte síremlék alatt.
„Érezzük a halhatatlanságot” – idéztük beszédünk elején a száz év előtti
ünnepi szavakat, amelyek Löw Lipót máig ható munkásságára vonatkoznak, mert nem kevesebbet köszönünk neki, mint azt, hogy a zsidó művelődést és tudományt bevitte a magyar kultúrába, és ezzel a zsidókat is
beemelte a magyar társadalomba, hozzájárulva ezzel a modern Magyarország megszületéséhez. Mert Löw Lipót nélkül nem léteznének zsidó
származású Nobel-díjasaink sem, Szent-Györgyi Alberttől Oláh Györgyig,
mert nélküle nem létezett volna az a kultúra, amely nagyszerű alkotások
megszületéséhez járult hozzá. Bár Löw Lipót eszményei a holokauszt tüzében semmivé lettek, abban a tényben, hogy születése után kétszáz évvel
most itt vagyunk, és felavatjuk emléktábláját, mégis csak a halhatatlanságba vetett remény beteljesülésének bizonyítékát kell látnunk.
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JAKUBINYI György
gyulafehérvári római katolikus érsek

„Éveid nem érnek véget”
(Zsolt 102,28 = Zsid 1,12)
– rövid időszámítástan
Zsidó világéra és naptár
Az Ószövetség zsidó kánonjában szereplő könyvekben nem fordul elő éra.
Általános szokás szerint a Szentírás a pátriárkák életkora szerint vagy a
királyok trónrálépésétől számítva adja meg az éveket.
A zsidó világéra is a Teremtésből indul ki. Héber neve libriját olám (a
világ teremtésétől), lijöcirá (teremtéstől) vagy minján háólám (világszámítás). A ma is használatos zsidó világérát Kr.u. 344-ben (szept. 24. hétfőtől = Ter. 4105. Tisri 1.) II. Hilllel háNászi (= „pátriárka, fejedelem”)
számította ki, aki 330–365 a palesztinai szanhedrin (synedrion) feje volt.
A számítás évétől, 344-től 216 teljes Meton-ciklust számított vissza (216
x 19 = 3760) és így érakezdetnek Kr. e. 3761. október 6. vasárnap este 11
óra 11 perc 20 másodpercet tekintette (zsidó naptár szerint ez az este már
a következő nap volt: Tisri 1. hétfő 5 óra 204 chálákim). „A bibliai hagyomány szerint ekkor kellett elhangzania a teremtő szónak: „Jöhi ór vájjöhi
ór” = Legyen világosság, és lett világosság!” (Ter 1,3). Neki tulajdonítják a
zsidó naptár ma is érvényben levő rendszerét, de a naptárelemek a babiloni
időre nyúlnak vissza.
Világos, hogy Hillel rabbit csillagászati megfontolások vezették, nem a
Szentírás, mert a Szentírás héber szövege (Textus Massoreticus) szerint
Ádámtól Krisztusig 4145 év telt el! (Az alexandriai görögök szerint 5502,
a latin szöveg szerint 3943, míg a régi Martyrologium Romanum szerint
5200 év.) Későbbi zsidó rabbik azzal alapozták meg Hillel éráját, hogy
Ádámtól az Egyiptomi kivonulásig 2448 évet számítottak – a héber szövegben 2666 áll –, és onnan a második jeruzsálemi templom pusztulásáig
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(Titus alatt, de a valódi Kr. u. 70 helyett 68-ra teszik!) 1380 évet számítanak. Ez volt a zsinagóga hivatalos időszámítása, s ez ma is. 1948. május
14-én, azaz a Teremtés 5708. éve Ijjár hó 5-én kikiáltották a független Izrael államot, s ez a zsinagógai időszámítást tette meg hivatalos naptárnak,
jóllehet párhuzamosan a keresztény dátumot is használják (főleg a gazdaság és a nemzetközi kapcsolatok miatt).
A zsidó évszámot megkapjuk, ha a Kr. u. évhez 3761-et hozzáadunk. Mivel a zsidó évkezdet az őszi napéjegyenlőséget követő újholdra esik (szeptember-október), ezért október előtt csak 3760-at kell hozzáadni. Pl. 2006.
tavasz = 3760 + 2006 = Teremtés 5766. éve.
A nap 24 órából áll (héberül sá’á), de este 6-tól kell számítani az órákat,
mert a nap estétől estéig tart, nem éjféltől éjfélig (vö. Ter 1,5: Azután este
lett és reggel: az első nap.) Pl. 3 óra = a mi esti 9 óránk.
Az óra 1080 percből áll (chálákim = részek), és így egy zsidó perc (1
chélek) 3 1/3 másodperc a mi időnk szerint. A chélek alrésze a rega = pillanat. 1 chélek = 76 regáim.
A hét napjainak nevei a hivatalos héberben ma is azok, amelyek a Szentírásban: csak a szombatnak van saját neve, a többi sorszámnév, és első a
vasárnap. a nap neve = nap (jóm) + sorszám:
jóm risón = 1. vasárnap; jóm séni = 2. hétfő;
jóm slisi = 3. kedd;
jóm rövii = 4. szerda; jóm chámisi = 5. csütörtök; jóm sisi = 6. péntek;
sábbát = nyugalom, szombat. Izraelben hivatalos munkaszüneti nap a szombat, amely a fentiek szerint már péntek este beáll. Rituális naptárok percnyi
pontossággal közlik a szombati gyertya meggyújtásának időpontját.
A hét napjainak jiddis (zsidó-német) nevei a szombat kivételével azonosak a
német nevekkel: zontig, montig, dinsztig, mitvoch, donerstig, frájtig, sábesz.
A hónapok zsidó nevei babiloni eredetűek. A babiloni fogság idején (Kr.e.
587–539) vették át. A Szentírás még számozta a hónapokat, niszánnal
kezdve, mert az év tavasszal kezdődött. A vallási naptár ma is ezt tekinti
első hónapnak. A Szentírás megőrzött néhány régi héber hónapnevet is.
A jelenlegi babiloni hónapnevekből is szerepel néhány a Szentírásban, de
csak a babiloni fogság utáni könyvekben. Nem világos minden babiloni
hónapnév jelentése.
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A hónapok táblázata:
7. I. Tisri
8. II. Márchesván
29/30 nap
9. III. Kiszlev
10. IV. Tevet
11. V. Sevet
12. VI. Ádár
(rison = 1.)
13. szökőévben: VII.,
Ádár séni (= 2.)
vagy Veádár
(= és Ádár)
1. VII. Niszán
2. VIII. Ijjár
3. IX. Sziván
4. X. Támúz
5. XI. Mönéchém Áv
6. XII. Elul

szeptemberoktóber
októbermár = úr,
november
chesván = 8.
29/30 nap
novemberdecember
29 nap
decemberjanuár
30 nap
január-február
29 (szökőév- február-március
ben 30) nap
29 nap
30 nap

30 nap
29 nap
30 nap
29 nap
30 nap
29 nap

március-április
április-május
május-június
június-július
júliusaugusztus
augusztusszeptember

„kezdet, odaadás”

Zak 7,1; Neh 1,1
Eszt 2,16
Zak 1,7
Eszt 3,7.13;
8,12ss.

Neh 2,1; Eszt 3,7
Eszt 8,9
babiloni istennév
„vigasztaló” Áv
„tisztulás,
kiengesztelődés”
Neh 6,15

A fenti táblázatban az első szám a hónap bibliai sorrendjét mutatja, míg a
római szám a zsinagógai használatot.
A zsidó naptár összekapcsolja a holdévet a napévvel (lunisolaris). Tizenkét 29 vagy 30 napos hónapból áll, de két-három évenként szökőhónapot
iktat be, hogy behozza a holdév késését a napévvel szemben: 365–354=11
nap. 19 éves rendszerrel dolgozik (aranyszám, Meton-kör), amelyet Babilon használt. Kr. e. 400-tól a szökőévrendszert is ismerte Babilon. A zsidó
19 éves ciklusnak 12 közönséges (sáná pösutá) és 7 szökőéve van (sáná
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möuberet). A hét szökőév a ciklus 3., 6., 8., 11., 14., 17. és 19. éve. (Mnemotechnikai szava a betűk számértéke alapján g-u-ch-a-d-za-t = 3 – 6 – 8
– (1)1 – (1)4 – (1)7 – (1)9. ). Ha a zsidó évszámot elosztjuk 19-cel, a maradék mutatja, hogy a ciklus hányadik évében vagyunk. Pl. 5758 : 19, marad
1. Tehát 5758 a ciklus első éve, vagyis közönséges év (pösutá).
Szökőévben Ádár hónap 30 napos lesz, a szökőhónap pedig – II. Ádár
– mindig 29 napos. Mivel Márchesván és Kiszlev hónap hol 29, hol 30
napos, összesen hatféle év lehetséges: hiányos, rendes és teljes közönséges
és szökőév, vagyis 353, 354, 355; 383, 384 vagy 385 napos év.
Hiányos évben (chászérá, jele a chét betű) Márchesván 29 napos, Kiszlev
szintén 29 napos.
Rendes évben (köszidrá = mint rendje, jele a káf betű) Márchesván 29 napos, Kiszlev pedig 30 napos.
Teljes évben (slémá, jele a sin betű) Márchesván és Kiszlev is egyaránt 30
napos.
Ha azt is figyelembe vesszük, hogy zsidó újév (Tisri 1. = Rós háSáná) csak
hétfőre, keddre, csütörtökre vagy szombatra eshet, akkor összesen hétféle
közönséges és hétféle szökőévet nyerünk, vagyis 14 lehetséges naptárt.
Ennek megfelelően a zsidó húsvét, Niszán 15. is csak vasárnapra, keddre,
csütörtökre vagy szombatra eshet. Ennek a szabálynak rituális alapja van:
elkerülték azt, hogy ne torlódjék fel az egymás után következő nyugalmi
napok száma.
A fenti szabályokat ki lehet terjeszteni egyes ünnepek lehetséges
hetinapjainak meghatározására. Ezt szolgálják a következő héber mnemotechnikai szabályok, amelyekben a héber betűk számértéke a napokat jelzi
(álef = 1 = 1. nap vagyis vasárnap, bét = 2 = 2. nap vagyis hétfő, gimel = 3,
dálet = 4, hé = 5, váv= 6, zájn = 7 = 7. nap vagyis szombat):
Ló Á-D-U Ros – nem eshet Ros háSáná (újév) első napja „löjóm álef-dáletváv” napokra vagyis vasárnapra, szerdára és péntekre.
Ló Á-G-U Jóm háKippúrim – nem eshet Jóm Kippúr (engesztelő nap)
„löjóm álef-gimel-váv” napokra vagyis vasárnapra, keddre és péntekre.
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Ló B-D-U Peszách – nem eshet Peszách (húsvét) „löjóm bét-dálet-váv”
napokra vagyis hétfőre, szerdára és péntekre.
Ló G-H-Z Sávúót vöHósáná Rábbá – nem eshet Sávúót (hetek ünnepe =
pünkösd) és Hósáná Rábbá (a sátoros ünnep hetedik napja) „löjóm gimelhé-sövii (= 7. = zájn)” napokra vagyis keddre, csütörtökre és szombatra.
Ló Z-B-D Púrim – nem eshet Púrim (Eszter könyvéből) „löjóm sábbát (=
zájn = 7.) -bét-dálet” napokra vagyis szombatra, hétfőre és szerdára.

A zsidó naptár legfontosabb ünnepei:
Tisri 1-2 Ros háSáná a zsidó újév két napja;
Tisri 10. Jóm Kippúr engesztelő vagy hosszú nap;
Tisri 15-22. Szukkót Sátoros ünnep nyolc napja (szórványban 8, Izraelben
7-napos);
Tisri 21. Hósáná Rábbá a sátoros ünnep hetedik napja;
Tisri 22. Smini Áceret a sátoros ünnep „nyolcadik napi záróünnepe”, vö.
Szám 29,35.
Tisri 23. Szimchát Tórá A Tóra (Törvény) örömünnepe;
Kiszlév 25. Chánukká templomszentelés vagy fény nyolcnapos ünnepe,
vö. 2 Makk 10.
Ádár 14. Púrim a „sors” ünnepe vö. Eszter könyve
Niszán 15-22. Peszách a kovásztalan kenyér és a húsvét, a kivonulás
8-napos ünnepe (Izraelben 7) Sziván 6. (chág há)Sávúót a hetek ünnepe
= pünkösd.
Mönáchém Áv 9. héberül Tis’á böÁv szigorú böjti nap, mert ugyanaznapon
pusztult el – Kr. e. 587-ben és Kr. u. 70-ben – mindkét jeruzsálemi templom.
A Zsidó Lexikon (Bp. 1929, 67) mnemotechnikai eljárást ajánl a főbb ünnepek napjainak megjegyzésére. Alap az „Atbas” rendszer, amelyben az
ábécé első betűjét az utolsóval, a másodikat az utolsóelőttivel stb. cseréljük
fel (innen a héber neve: álef – táv, bét – sin stb.).
Amilyen húsvét első napja – álef –, olyan – táv – Tis’á böÁv;
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Amilyen húsvét 2. napja – bét –, olyan – sin – Smini Áceret;
Amilyen húsvét 3. napja – gimel –, olyan – rés – Rós háSáná;
Amilyen húsvét 4. napja – dálet –, olyan – kof – köriát háTórá (a Törvény
olvasása) = Szimchát Tórá;
Amilyen húsvét 5. napja – hé –, olyan – cádé – cóm (= böjt) = Jóm Kippúr;
Amilyen húsvét 6. napja – váv –, olyan – pé – Púrim;
Amilyen húsvét 7. napja – zájn –, olyan – ájn – Áceret = Sávúót.
Vegyünk egy példát: 5765 (2004–2005) húsvétja Niszán 15. vasárnapra
esik (= 2005. ápr. 24.). Eszerint húsvét 2. napja hétfő, 3. napja kedd stb.
A fenti szabály szerint a következő újév (Ros háSáná, Tisri hó 1.) azonos
húsvét 3. napjával, tehát keddre esik (5766. Tisri 1. Ros háSáná = 2005.
október 4. kedd), Púrim ünnepe azonos húsvét 6. napjával, tehát péntekre
esik (5765. Ádár 14. = 2005. márc. 25. péntek) stb.
Az éveket három betűvel jellemzik (neve köviá = rögzítés, döntés).
Az első betű az újév napját jelzi. A betű számértéke mutatja, hogy a hét
hányadik napjáról van szó, ha vasárnap az első (álef = vasárnap, bét =
hétfő, gimel = kedd, dálet = szerda, hé = csütörtök, váv = péntek, zájn =
szombat). Az első betű a „Ló A-D-U Ros” szabály szerint (l. 42. o.) csak
bét, gimel, hé vagy zájn lehet.
A második betű – chét, sin vagy káf – azt jelzi, hogy az év hiányos, rendes
vagy teljes (l. 41. o.)
A harmadik betű azt jelzi, hogy a húsvét milyen napra esik. A „Ló B-D-U
Peszách” szabály szerint (l. 42. o.) csak álef, gimel, hé vagy zájn lehet
(vasárnap, kedd, csütörtök, szombat).
A 14 lehetséges naptár a fentiek alapján a következő:
I. Közönséges évek:
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1. bét-chet-gimel
2. bét-sin-hé		
3. gimel-káf-hé		
4. hé-káf-zájn		

353 nap;
355 nap;
354 nap;
354 nap;

			
			
			

5. hé-sin-álef		
6. zájn-chet-álef		
7. zájn-sin-gimel

355 nap;
353 nap;
355 nap;

II. Szökőévek:		
			
			
			
			
			
			

1. bét-chet-hé		
2. bét-sin-zájn		
3. gimel-káf-zájn
4. hé-chet-álef		
5. hé-sin-gimel		
6. zájn-chet.-gimel
7. zájn-sin-hé		

383 nap;
385 nap;
384 nap;
383 nap;
385 nap;
383 nap;
385 nap.

Példa: 5765. szökőév jele „hé-chet-álef”. Ez azt jelenti, hogy „chászérámöuberet” év (hiányos szökőév, azaz 383 napos), a Márchesván 29 napos,
a Kiszlev 29 napos, az újév csütörtökre esik, míg a húsvét vasárnapra.
Ha ismerjük a zsidó újévnek megfelelő keresztény dátumot és az év
„köviá”-ját, akkor bármilyen zsidó dátumot átszámíthatunk keresztényre.

Zsidó évkezdetek 1901–2100-ig (Ter. 5662–5861):
Zsidó éra
5662.
5663.
5664.
5665.
5666.
5667.
5668.
5669.
5670.

Tisri 1.
1901. szept. 14. szombat
1902. okt. 2. csütörtök
1903. szept. 22. kedd
1904. szept. 10. szombat
1905. szept. 30. szombat
1906. szept. 20. csütörtök
1907. szept. 9. hétfő
1908. szept. 26. szombat
1909. szept. 16. csütörtök

ciklus
szök. 6
köz. 5
köz. 3
szök. 7
köz. 7
köz. 4
szök. 1
köz. 7
szök. 4

Köviá
zájn-chet-gimel
hé-sin-álef
gimel-káf-hé
zájn-sin-hé
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé
zájn-sin-gimel
hé-chet-álef

nap
383
355
354
385
355
354
383
355
383

5671.
5672.

1910. okt. 4. kedd
1911. szept. 23. szombat

köz. 3
köz. 7

gimel-káf-hé
zájn-sin-gimel

354
355
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Zsidó éra
5673.
5674.
5675.
5676.
5677.
5678.
5679.
5680.

Tisri 1.
1912. szept. 12. csütörtök
1913. okt. 2. csütörtök
1914. szept. 21. hétfő
1915. szept. 9. csütörtök
1916. szept. 28. csütörtök
1917. szept. 17. hétfő
1918. szept. 7. szombat
1919. szept. 25. csütörtök

ciklus
szök. 5
köz. 4
köz. 1
szök. 5
köz. 4
köz. 2
szök. 6
köz. 4

Köviá
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-gimel
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-gimel
hé-káf-zájn

nap
385
354
353
385
354
355
383
354

5681.
5682.
5683.
5684.
5685.
5686.
5687.
5688.
5689.
5690.

1920. szept. 13. hétfő
1921. okt. 3. hétfő
1922. szept. 23. szombat
1923. szept. 11. kedd
1924. szept. 29. hétfő
1925. szept. 19. szombat
1926. szept. 9. csütörtök
1927. szept. 27. kedd
1928. szept. 15. szombat
1929. okt. 5. szombat

szök. 2
köz. 2
köz. 6
szök. 3
köz. 2
köz. 7
szök. 4
köz. 3
szök. 7
köz. 6

bét-sin-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-álef
gimel-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-sin-gimel
hé-chet-álef
gimel-káf-hé
zájn-sin-hé
zájn-chet-álef

385
355
353
384
355
355
383
354
385
353

5691.
5692.
5693.
5694.
5695.
5696.
5697.
5698.
5699.
5700.

1930. szept. 23. kedd
1931. szept. 12. szombat
1932. okt. 1. szombat
1933. szept. 21. csütörtök
1934. szept. 10. hétfő
1935. szept. 28. szombat
1936. szept. 17. csütörtök
1937. szept. 6. hétfő
1938. szept. 26. hétfő
1939. szept. 14. csütörtök

köz. 3
szök. 7
köz. 7
köz. 4
szök. 1
köz. 7
köz. 4
szök. 2
köz. 1
szök. 5

gimel-káf-hé
zájn-sin-hé
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-zájn
bét-chet-gimel
hé-sin-gimel

354
385
355
354
383
355
354
385
353
385
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Zsidó éra
5701.
5702.
5703.
5704.
5705.
5706.
5707.
5708.
5709.
5710.

Tisri 1.
1940. okt. 3. csütörtök
1941. szept. 22. hétfő
1942. szept. 12. szombat
1943. szept. 30. csütörtök
1944. szept. 18. hétfő
1945. szept. 8. szombat
1946. szept. 26. csütörtök
1947. szept. 15. hétfő
1948. okt. 4. hétfő
1949. szept. 24. szombat

ciklus
köz. 4
köz. 2
szök. 6
köz. 4
köz. 2
szök. 6
köz. 4
szök. 2
köz. 2
köz. 6

Köviá
hé-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-álef

nap
354
355
383
354
355
383
354
385
355
353

5711.
5712.
5713.
5714.
5715.
5716.
5717.
5718.
5719.
5720.

1950. szept. 12. kedd
1951. okt. 1. hétfő
1952. szept. 20. szombat
1953. szept. 10. csütörtök
1954. szept. 28. kedd
1955. szept. 17. szombat
1956. szept. 6. csütörtök
1957. szept. 26. csütörtök
1958. szept. 15. hétfő
1959. okt. 3. szombat

szök. 3
köz. 2
köz. 7
szök. 4
köz. 3
köz. 7
szök. 5
köz. 4
szök. 1
köz. 7

gimel-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-sin-gimel
hé-chet-álef
gimel-káf-hé
zájn-sin-gimel
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé
zájn-sin-gimel

384
355
355
383
354
355
385
354
383
355

5721.
5722.
5723.
5724.
5725.
5726.
5727.
5728.
5729.

1960. szept. 22. csütörtök
1961. szept. 11. hétfő
1962. szept. 20. szombat
1963. szept. 19. csütörtök
1964. szept. 7. hétfő
1965. szept. 27. hétfő
1966. szept. 15. csütörtök
1967. okot. 5. csütörtök
1968. szept. 23. hétfő

köz. 4
szök. 1
köz. 7
köz. 4
szök. 2
köz. 1
szök. 5
köz. 4
köz. 2

hé-káf-zájn
bét-chet-hé
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-zájn
bét-chet-gimel
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-hé

354
383
355
354
385
353
385
354
355
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Zsidó éra
5730.

Tisri 1.
1969. szept. 13. szombat

ciklus
szök. 6

Köviá
zájn-chet-gimel

nap
383

5731.
5732.
5733.
5734.
5735.
5736.
5737.
5738.
5739.
5740.

1970. okt. 1. csütörtök
1971. szept. 20. hétfő
1972. szept. 9. szombat
1973. szept. 27. csütörtök
1974. szept. 17. kedd
1975. szept. 6. szombat
1976. szept. 25. szombat
1977. szept. 13. kedd
1978. okt. 2. hétfő
1979. szept. 22. szombat

köz. 4
köz. 2
szök. 6
köz. 5
köz. 2
szök. 7
köz. 6
szök. 3
köz. 2
köz. 7

hé-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-gimel
hé-sin-álef
bét-sin-hé
zájn-sin-hé
zájn-chet-álef
gimel-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-sin-gimel

354
355
383
355
355
385
353
384
355
355

5741.
5742.
5743.
5744.
5745.
5746.
5747.
5748.
5749.
5750.

1980. szept. 11. csütörtök
1981. szept. 20. kedd
1982. szept. 18. szombat
1983. szept. 8. csütörtök
1984. szept. 27. csütörtök
1985. szept. 16. hétfő
1986. okt. 4. szombat
1987. szept. 24. csütörtök
1988. szept. 12. hétfő
1989. szept. 30. szombat

szök. 4
köz. 3
köz. 7
szök. 5
köz. 4
szök. 1
köz. 7
köz. 4
szök. 1
köz. 7

hé-chet-álef
gimel-káf-hé
zájn-sin-gimel
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé
zájn-sin-gimel

383
354
355
385
354
383
355
354
383
355

5751.
5752.
5753.
5754.
5755.
5756.
5757.

1990. szept. 20. csütörtök
1991. szept. 9. hétfő
1992. szept. 28. hétfő
1993. szept. 16. csütörtök
1994. szept. 6. kedd
1995. szept. 25. hétfő
1996. szept. 14. szombat

köz. 4
szök. 2
köz. 1
köz. 5
szök. 3
köz. 2
szök. 6

hé-káf-zájn
bét-sin-zájn
bét-chet-gimel
hé-sin-álef
gimel-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-gimel

354
385
353
355
384
355
383
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5758.
5759.
5760.

Tisri 1.
1997. okt. 2. csütörtök
1998. szept. 21. hétfő
1999. szept. 11. szombat

ciklus
köz. 4
köz. 2
szök. 7

Köviá
hé-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-sin-hé

nap
354
355
385

5761.
5762.
5763.
5764.
5765.
5766.
5767.
5768.
5769.
5770.

2000. szept. 30. szombat
2001. szept. 18. kedd
2002. szept. 7. szombat
2003. szept. 27. szombat
2004. szept. 16. csütörtök
2005. okt. 4. kedd
2006. szept. 23. szombat
2007. szept. 13. csütörtök
2008. szept. 30. kedd
2009. szept. 19. szombat

köz. 6
köz. 3
szök. 7
köz. 7
szök. 4
köz. 3
köz. 7
szök. 4
köz. 3
köz. 7

zájn-chet-álef
gimel-káf-hé
zájn-sin-hé
zájn-sin-gimel
hé-chet-álef
gimel-káf-hé
zájn-sin-gimel
hé-chet-álef
gimel-káf-hé
zájn-sin-gimel

353
354
385
355
383
354
355
383
354
355

5771.
5772.
5773.
5774.
5775.
5776.
5777.
5778.
5779.
5780.

2010. szept. 9. csütörtök
2011. szept. 29. csütörtök
2012. szept. 17. hétfő
2013. szept. 5. csütörtök
2014. szept. 25. csütörtök
2015. szept. 14. hétfő
2016. okt. 3. hétfő
2017. szept. 21. csütörtök
2018. szept. 10. hétfő
2019. szept. 30. hétfő

szök. 5
köz. 4
köz. 1
szök. 5
köz. 4
szök. 2
köz. 1
köz. 4
szök. 2
köz. 2

hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-gimel
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-zájn
bét-chet-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-zájn
bét-sin-hé

385
354
353
385
354
385
353
354
385
355

5781.
5782.
5783.
5784.
5785.

2020. szept. 19. szombat
2021. szept. 7. kedd
2022. szept. 26. hétfő
2023. szept. 16. szombat
2024. okt. 3. csütörtök

köz. 6
szök. 3
köz. 2
szök. 6
köz. 5

zájn-chet-álef
gimel-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-gimel
hé-sin-álef

353
384
355
383
355
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5786.
5787.
5788.
5789.
5790.

Tisri 1.
2025. szept. 23. kedd
2026. szept. 12. szombat
2027. okt. 2. szombat
2028. okt. 21. csütörtök
2029. szept. 10. hétfő

ciklus
köz. 3
szök. 7
köz. 7
köz. 4
szök. 1

Köviá
gimel-káf-hé
zájn-sin-hé
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé

nap
354
385
355
354
383

5791.
5792.
5793.
5794.
5795.
5796.
5797.
5798.
5799.
5800.

2030. szept. 28. szombat
2031. szept. 18. csütörtök
2032. szept. 6. hétfő
2033. szept. 24. szombat
2034. szept. 14. csütörtök
2035. okt. 4. csütörtök
2036. szept. 22. hétfő
2037. szept. 10. csütörtök
2038. szept. 30. csütörtök
2039. szept. 19. hétfő

köz. 7
köz. 4
szök. 1
köz. 7
szök. 5
köz. 4
köz. 1
szök. 5
köz. 4
köz. 2

zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé
zájn-sin-gimel
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-gimel
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-hé

355
354
383
355
385
354
353
385
354
355

5801.
5802.
5803.
5804.
5805.
5806.
5807.
5808.
5809.
5810.

2040. szept. 8. szombat
2041. szept. 26. csütörtök
2042. szept. 15. hétfő
2043. okt. 5. hétfő
2044. szept. 22. csütörtök
2045. szept. 12. kedd
2046. okt. 1. hétfő
2047. szept. 21. szombat
2048. szept. 8. kedd
2049. szept. 27. hétfő

szök. 6
köz. 4
szök. 2
köz. 1
köz. 5
szök. 3
köz. 2
köz. 6
szök. 3
köz. 2

zájn-chet-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-zájn
bét-chet-gimel
hé-sin-álef
gimel-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-álef
gimel-káf-zájn
bét-sin-hé

383
354
385
353
355
384
355
353
384
355

5811.
5812.
5813.

2050. szept. 17. szombat.
2051. szept. 7. csütörtök
2052. szept. 24. kedd

köz. 7
szök. 4
köz. 3

zájn-sin-gimel
hé-chet-álef
gimel-káf-hé

355
383
354
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5814.
5815.
5816.
5817.
5818.
5819.
5820.

Tisri 1.
2053. szept. 13. szombat
2054. okt. 3. szombat
2055. szept. 23. csütörtök
2056. szept. 11. hétfő
2057. szept. 29. szombat
2058. szept. 19. csütörtök
2059. szept. 8. hétfő

ciklus
szök. 7
köz. 7
köz. 4
szök. 1
köz. 7
köz. 4
szök. 1

Köviá
zájn-sin-hé
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé

nap
385
355
354
383
355
354
383

5821.
5822.
5823.
5824.
5825.
5826.
5827.
5828.
5829.
5830.

2060. szept. 25. szombat
2061. szept. 15. csütörtök
2062. okt. 5. csütörtök
2063. szept. 24. hétfő
2064. szept. 11. csütörtök
2065. okt. 1. csütörtök
2066. szept. 20. hétfő
2067. szept. 10. szombat
2068. szept. 27. csütörtök
2069. szept. 16. hétfő

köz. 7
szök. 5
köz. 4
köz. 1
szök. 5
köz. 4
köz. 2
szök. 6
köz. 4
köz. 2

zájn-sin-gimel
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-gimel
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-hé

355
385
354
353
385
354
355
383
354
355

5831.
5832.
5833.
5834.
5835.
5836.
5837.
5838.
5839.
5840.

2070. szept. 6. szombat
2071. szept. 24. csütörtök
2072. szept. 13. kedd
2073. okt. 2. hétfő
2074. szept. 22. szombat
2075. szept. 10. kedd
2076. szept. 28. hétfő
2077. szept. 18. szombat
2078. szept. 8. csütörtök
2079. szept. 26. kedd

szök. 6
köz. 5
szök. 3
köz. 2
köz. 6
szök. 3
köz. 2
köz. 7
szök. 4
köz. 3

zájn-chet-gimel
hé-sin-álef
gimel-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-álef
gimel-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-sin-gimel
hé-chet-álef
gimel-káf-hé

383
355
384
355
353
384
355
355
383
354

5841.

2080. szept. 14. szombat

szök. 7

zájn-sin-hé

385

113

Zsidó éra
5842.
5843.
5844.
5845.
5846.
5847.
5848.
5849.
5850.

Tisri 1.
2081. okt. 4. szombat
2082. szept. 24. csütörtök
2083. szept. 13. hétfő
2084. szept. 30. szombat
2085. szept. 20. csütörtök
2086. szept. 9. hétfő
2087. szept. 27. szombat
2088. szept. 16. csütörtök
2089. szept. 5. hétfő

ciklus
köz. 7
köz. 4
szök. 1
köz. 7
köz. 4
szök. 1
köz. 7
köz. 4
szök. 2

Köviá
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-chet-hé
zájn-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-zájn

nap
355
354
383
355
354
383
355
354
385

5851.
5852.
5853.
5854.
5855.
5856.
5857.
5858.
5859.
5860.
5861.

2090. szept. 25. hétfő
2091. szept. 13. csütörtök
2092. okt. 2. csütörtök
2093. szept. 21. hétfő
2094. szept. 11. szombat
2095. szept. 29. csütörtök
2096. szept. 17. hétfő
2097. szept. 7. szombat
2098. szept. 27. szombat
2099. szept. 15. kedd
2100. okt. 4. hétfő

köz. 1
szök. 5
köz. 4
köz. 2
szök. 6
köz. 4
köz. 2
szök. 7
köz. 6
szök. 3
köz. 2

bét-chet-gimel
hé-sin-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-chet-gimel
hé-káf-zájn
bét-sin-hé
zájn-sin-hé
zájn-chet-álef
gimel-káf-zájn
bét-sin-hé

353
385
354
355
383
354
355
385
353
384
355

A „köviá” kiszámítása
A köviá nem ismétlődik ciklusok szerint, ezért ki kell számítani. A következő adatokat kell ismerni:
l. Molad-tóhu: 2 nap 5 óra 204 perc = a Teremtésig ennyi telt el az eszményi 0 nap 0 órától a világéra szerint (mnemotechnikai szava bá-há-rád).
2. A hónap jellege: 1 nap 12 ó 793 p = ennyivel több négy teljes hétnél egy
holdhónap átlagtartama (mnemotechnikai szava számértékben á-jábtáscág).
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3. A közönséges év jellege: 4 nap 8 ó 876 p = ennyivel több 50 teljes hétnél
a 12 hónapos átlagholdév.
4. A szökőév jellege: 5 nap 21 ó 589 p = ennyivel több 54 teljes hétnél a 13
hónapos átlagholdév.
5. A ciklus jellege: 2 nap 16 ó 595 p = ennyivel több 235 hétnél a 19 éves
ciklus tartama.
A zsidó év esetében ki kell számítanunk, hogy a Teremtés óta hány ciklus telt el és az év hányadik a folyó ciklusban. Ezért levonunk egyet az
évszámból, s ha 19-cel osztjuk, a hányados mutatja a ciklusok számát, a
maradék pedig azt, hogy a cikluson belül eddig hány év telt el. Ezután
megszorozzuk a ciklus-jelleget a ciklusok számával, majd megszorozzuk a
folyó ciklusból már eltelt közönséges évek számát a közönséges év-jelleggel, az eltelt szökőévek számát pedig a szökőév-jelleggel. Az eredményeket összeadjuk, és hozzáadjuk a Molad-tóhu számát. Az eredmény megadja az illető zsidó év Tisri 1. azaz újév napját, óráját stb. (Molad-Tisri =
Ros háSáná).
Az eredménynél a következő szabályokat kell még figyelembe venni:
1. 	Ha Molad-Tisri 18 órakor vagy utána következik be, akkor az újév a
következő napon kezdődik.
2. 	Ha Molad-Tisri vasárnapi, szerdai vagy pénteki napra esik, akkor az újév
a következő nap lesz. (A „Ló A-D-U Ros” szabály szerint vö. 42. o.)
3. 	Ha az 1. szabály miatt eltolódott újév a 2. szabály miatt is akadályozva
van, akkor egy nappal ismét eltolódik.
4. 	Ha közönséges évben a Molad-Tisri keddre esik 9 óra 204 chálákim és
18 óra között, akkor az újév csak csütörtökön lesz.
5. 	Ha egy szökőévet követő közönséges évben a Molad-Tisri hétfőre esik
15 óra 589 chálákim és 18 óra között, akkor újév kedden lesz.
A fenti öt kivételt azért vezették be, hogy a naptár jobban megfeleljen az
újhold megjelenésének.
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Számítási példák:
Ter. 5676. (= 1915. szept. 9. – 1916. szept. 27.):
(5676 – 1) : 19 = 298, marad 13. ebből 4 szökő (3., 6., l8. és 11.) és 9 közönséges év.
Tehát:
298 x (2 nap 16 óra 595 ch) = levonva belőle a teljes
				
= 3 nap 12 óra 190 chálákim
4 x (5 nap 21 589) = heteket
= 2 14 196
9 x (4 8 876 ) = 		
= 4 7 324
Molad-tóhu 			
= 2 5 204
	Molad-Tisri 5676		
= 5 14 914,
vagyis az újév a hét 5. napjára, csütörtökre esik 14 óra 914 chálákim-kor
(a mi időnk szerint de. 8 óra 50 perc 47 másodperckor). Csütörtök betűje
„hé”, ez tehát a köviá első betűje. 5676 a ciklus 14. éve, tehát szökőév. Ebből megtudjuk, hogy milyen nappal kezdődik a következő év:
5676 Molad-Tisri = 5 nap 14 óra 914 chálákim
szökőév-jelleg = 5 nap 21 óra 589 chálákim
5677 Molad-Tisri = 4 nap 12 óra 423 chálákim
Mivel 4. napra, szerdára nem eshet újév, a 2. szabály szerint csütörtökön
(„hé”) lesz az újév.
Két egymást követő év kezdőnapja között a különbség:
hiányos, rendes, teljes közönséges évnél: 3, 4, illetve 5 nap, míg
hiányos, rendes, teljes szökőévnél: 5, 6, illetve 7 nap.
A mi esetünkben 5676–5677-ig, hé-től hé-ig 7 nap a különbség. Tehát 5676
teljes év, s így a köviá második betűje „sin”.
Tisri 1. és Niszán 1. között a három-három közönséges, illetve szökőnaptárnak megfelelően 176, 177, 178 vagy 206, 207, 208 nap a távolság, ezért
a hét napja is ennek megfelelően 1, 2, 3 vagy 3, 4, 5 nappal ugrik. Pl. 5676.
első napja csütörtök = 5. nap, és 5676. teljes szökőév, a Niszán 1. hétköznapja – ami azonos Niszán 15. hétköznapjával is – 5 + 5 = 10; 10 – 7 = 3,
vagyis kedd, betűje gimel.
116

Tehát 5676 köviá-ja hé-sin-gimel.
Ter. 5758. (= 1997. okt. 2. – 1998. szept. 20.): (5758 – 1) : 19 = 303, maradék 0. Mivel a maradék 0, még nem telt el sem szökőév, sem közönséges
év a ciklusban. Ezért a 2. és 3. művelet elmarad!
303 x (2 nap 16 óra 595 ch) = 814 nap 22 óra 1005 chálákim
Molad-tóhu		
= 2 nap 5 óra 204 chálákim
Molad-Tisri 5758.
= 5 nap 4 óra 129 chálákim.
Az 5. nap csütörtök. Tehát 5758. újéve csütörtökre esik és a köviá első
betűje hé.
5758. a ciklus első éve (5758 : 19, marad 1), tehát közönséges év.
Ebből megtudjuk, hogy milyen nappal kezdődik a következő év:
5758. Molad-Tisri
közönséges év jellege
5759. Molad-Tisri

= 5 nap 4 óra 129 chálákim
= 4 nap 8 óra 86 chálákim
= 2 nap 12 óra 215 chálákim,

tehát 5759. újév hétfőre esik (2.nap). Csütörtöktől hétfőig négy nap telik
el. Az előző számításnál közölt szabály szerint 4 nap különbség azt jelenti,
hogy 5758. év rendes közönséges év. Így a köviá 2. betűje káf lesz.
A húsvét az előző számításnál közölt szabály szerint az újév napjától kettőt
ugrik, vagyis ha az újév csütörtökre esett, akkor húsvét szombaton lesz, a
hetedik napon (betűje zájn). S ez a köviá harmadik betűje.
Tehát 5758. teljes köviája: hé-káf-zájn.
Ter. 5765. (= 2004. szept. 16. – 2005. okt. 3.):
(5765 – 1) : 19 = 303, marad 7, ebből 2 szökő (3. és 6.)
						
és 5 közönséges év.
Tehát:
303 x (2 nap 16 óra 595 ch)
					
2 x (5 nap 21 óra 589 ch)
5 x (4 nap 8 óra 876 ch)
Molad-tóhu 			
	Molad-Tisri 5765		

= levonva belőle a teljes
= 2 nap 22 óra 1005 chálákim
= heteket = 4 nap 19 óra 98 ch
= 7 nap 20 óra 60 ch
= 2 nap 5 óra 204 ch		
= 3 nap 19 óra 287 ch
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vagyis az újév a hét 3. napjára, keddre esik 19 óra 287 chálákim-kor. A
kiegészítő 1. szerint 18 óra után az újév a következő napra esik, tehát szerdára, viszont a kiegészítő második szabály szerint szerdán nem lehet újév,
ezért a Molad-Tisri (újév) 5765-ben csütörtökre esik. Csütörtök betűje
„hé”, ez tehát a köviá első betűje. Mivel 5765 szökő év (a 19 éves ciklus 8.
éve), a következő év kezdő napja:
5765 Molad-Tisri
szökőév-jelleg 		
5766 Molad-Tisri

= 3 nap 19 óra 287 chálákim
= 5 nap 21 óra 589 chálákim
= 2 nap 16 óra 876 chálákim.

A kiegészitő 5. szabály alapján nem hétfőn, hanem kedden („gimel”) lesz
5766-ban az újév.
Két egymást követő év kezdőnapja között a különbség:
hiányos, rendes, teljes közönséges évnél: 3, 4, illetve 5 nap, míg
hiányos, rendes, teljes szökőévnél : 5, 6, illetve 7 nap.
A mi esetünkben 5765–5766-ig, hé-től gimel-ig 5 nap a különbség. Tehát
5765 hiányos szökőév, s így a köviá második betűje „chet”.
Tisri 1. és Niszán 1. között a három-három közönséges, illetve szökőnaptárnak megfelelően 176, 177, 178 vagy 206, 207, 208 nap a távolság, ezért
a hét napja is ennek megfelelően 1, 2, 3 vagy 3, 4, 5 nappal ugrik. Pl. 5765.
első napja csütörtök = 5. nap, és 5765. hiányos szökőév, a Niszán 1. hétköznapja – ami azonos Niszán 15. (húsvét) hétköznapjával is – 5 + 3 = 8;
8 – 7 = 1, vagyis vasárnap, betűje álef.
Tehát 5765 köviá-ja hé-chet-álef.

Zsidó húsvétszámítás
A keresztény naptár alapján kiszámíthatjuk a zsidó naptár dátumát, de elég
bonyolult művelet.
Sokkal egyszerűbb a kész naptárokat használni. Az érdekesség kedvéért
közöljük C. F. Gauss képletét, amelyet a zsidó húsvét (Niszán 15.) julián
naptári dátuma kiszámítására alkotott (C. F. Gauss, Werke 1874, VI,80-81,
idézi: Mahler 517–518). Ennek ismeretében azután ki lehet számítani a
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zsidó év bármilyen dátumát a julián naptár, sőt a Gergely-naptár szerint is.
Gauss ezt a szabályt nem alapozta meg, de zseniálisan működik. Mások
igazolták őt matematikailag. Erre azonban nem térhetünk ki.
Keressük

A zsidó év Niszán 15. = húsvét napját.
A keresztény B év = A – 3760.

Elosztjuk 19-cel (12A + 17)-t vagy (12B + 12)-t, a maradék legyen a. Ezután A-t vagy B-t néggyel osztjuk, a maradék legyen b. Ezek alapján a
következő számítást kell végezni:
zsidó év

keresztény év

32,0440932 		
+ 1,5542418a		
+ 0,25b 		
– 0,00317794A		

20,0955877
+ 1,5542418a
+ 0,25b
– 0,00317794B

Az eredmény legyen M + m, ahol M az egész szám, m pedig a tizedeseket
jelenti. Ezután héttel kell osztani M + 3A + 5b + 5-t vagy 		
M + 3B + 5b + 1-t . Az eredmény c lesz.
Négy esetet kell ezután megkülönböztetni:
l. 	Ha c = 2, 4 vagy 6, akkor húsvét március M + 1-re esik julián dátum
szerint. Ha M nagyobb 30-nál, akkor a húsvét április M – 30-ra esik a
Ló ADU Ros szabály szerint (vö. 32. o.).
2. 	Ha c = 1, ugyanakkor a nagyobb, mint 6 és m nagyobb vagy egyenlő
0,63287037-tel, akkor húsvét március M + 2-re esik julián naptár szerint.
3. 	Ha c = 0, ugyanakkor a nagyobb, mint 11 és m nagyobb vagy egyenlő
0,89772376-tal, akkor a húsvét a julián március M + 1-re esik.
4. 	Minden más esetben a húsvét a julián március M-re esik.
Megjegyzések
a) A fenti eljárással kiszámítható újév vagyis Tisri 1. (Ros háSáná) napja
is, mert az mindig az előző zsidó év húsvétja után 163 nappal van.
b) Az A év közönséges év (12 hónapos), ha a kisebb, mint 12, viszont
szökőév (13 hónapos), ha a nagyobb 11-nél.
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Példa: Ter. 5765. (= Kr. u. 2004-2005). Niszán 15. húsvét milyen keresztény dátumra esik?
A = 5765				

B = 2005

12A = 69180; 12A + 17 = 69197

12B = 24060; 12B + 12 = 24072

12A + 17 = 69197, marad 18.
19
19			

12B + 12 = 24072, marad 18,
19
19

Tehát a = 18 			

Tehát a = 18

A = 5765 , marad 1,			
4
4 				

B = 2005 , marad 1,
4
4

tehát b = 1				

tehát b = 1.		

A következő lépés:
32,044093				

20,09558

+ 1,552418a : + 27,943524		

+ 1,5542418a : + 27,976352

+ 0,25b

+ 0,25b

: + 0,25		

- 0,00317794A : – 18,320593
tehát M + m = 41,917024		

: + 0,25

- 0,00317794B : – 6,3716895
tehát M + m = 41,195025

ezért M = 41 és m = 0,917 – 0,195
A fentiekből következik:
M = 41				
3A = 17295				
5b = 5				
5 = 5			
M + 3A + 5b + 5 = 17346		
osztva 7-tel, marad 0 		

M = 41
3B = 6015
5b = 5
1 = 1 			
M + 3A + 5b + 1 = 6062
osztva 7-tel, marad 0

tehát c = 0				

tehát c = 0

Mivel a 3. eset szerint c = 0, a nagyobb, mint 11 és m nagyobb 0,8-nál,
a Ter. 5765. Niszán 15. (húsvét) megfelel a julián naptárban Kr. u. 2005.
március M + 1 = 41 + 1 = 42 (- 3l) = julián április 11-nek, amely pedig a
Gergely-naptárban április 24.
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KAMARÁS István

akadémiai doktor, Veszprémi Egyetem

Vallásgyakorló zsidó fiatalok
vallásossága, habitusa és ízlése
A vallásosság, a habitus és az ízlés összefüggéseit vizsgáló kutatásunkban
(Kamarás, 2009) vallásukat rendszeresen gyakorló, felsőfokon tanuló vagy
már diplomás 21–35 éves katolikusok, protestánsok (reformátusok, evangélikusok, baptisták, adventisták, metodisták, pünkösdiek1 és unitáriusok), Jehova tanúk, buddhisták2, muszlimok és két különböző irányzathoz tartozó Krisna-hívők3 20–80 fős csoportjai mellett egy 26 fős zsidó
minta is szerepelt. 4 Rajtuk kívül két hasonló összetételű (vagyis azonos
életkorú és végzettségű) kontrollcsoportot is szerepeltettem: Istenben nem
hívő nem vallásos5 és a maguk módján vallásos (vagyis vallásukat rendszeresen nem gyakorló, vallási (egyházi) közösséghez nem (vagy csak nagyon laza szálakkal) kapcsolódó csoportokat.6 Az adatfelvétel önkitöltős
kérdőíves módszerrel történet 2006–2007-ben. A zsidó minta megszervezésében Kurucz Zsófia, Pap Ágnes, Sturovics Andrea és Vári György voltak segítségemre.

1
2
3
4
5
6

Felerészben az Evangéliumi Pünkösdi közösség, felerészben a Hit Gyülekezetének
és a belőlük kivált, de velük nagyon hasonló hitelveket valló csoportnak a tagjai.
A buddhista minta tagjai a hazákban megtalálható tucatnyi buddhista irányzat közül
négyből kerültek ki, legtöbben a Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Buddhista Gyémánt Út Közösség hívei közül.
A krisnások „hivatalos” világszervezethez, az ISKCON-hoz, és a hozzájuk képest szekularizáltabb, és individualistább Magyar Brahmana Misszióhoz tartozó vaisnavák.
Amelyekben a nők és férfiak aránya mindegyik csoportban aránya nagyjából felefele volt..
Ugyanis vannak magukat istenhívőnek és ugyanakkor nem vallásosnak tartók.
A mintával kapcsolatos módszertani kérdésekről: Kamarás, 2009:10.
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1. A vallásosság jellege
1.1. A vallásosság főbb dimenziói
Valamennyi csoportban a vallásos hit mutatkozott a legfontosabb dimenziónak (4.1 és 4.9 közötti átlagértékekkel), méghozzá oly módon, hogy csoportok többsége vallásosságuk nagyon fontos elemének tekintette. Szignifikáns eltéréseket7 mindössze kétféle viszonylatban tapasztalhattunk:a
buddhisták (3.6) és a zsidók (2.5) minden más vallási csoporttól szignifikánsan8 különböztek abban, hogy számukra legkevésbé volt fontos ez
az elem. Magyarázatul kínálkozhat hogy mindkét csoportban elég nagy
arányú a vallását nem régen gyakorló hívő.
Az erkölcs mellett a vallási ismeretek követték fontosságban a hit-dimenziót. Ebben a tekintetben a zsidók (4.2) a Jehova tanúk (4.4), a hagyományos krisnások (4.4), a muszlimok (4.3) és az adventisták (4.2) után következtek, de ebben a tekintetben nem volt szignifikáns különbség zsidók és
nem zsidók között.
Az erkölcsi elvek megítélésében az élen a Jehova tanúk (4.5), a hagyományos krisnások (4.5) és a muszlimok (4.4), az ellenkező póluson az
modernizált krisnások (3.4), a buddhisták (3.4), az evangélikusok (3.4), a
metodisták (3.2) és a zsidók álltak (3.2), vagyis a vizsgáltak közül jó néhány mutató alapján a leginkább modernizált csoportok, akik szignifikáns
távolságra voltak az élen állóktól,
A vallási érzéseket és élményeket általában kevésbé tartották fontosnak a
kérdezettek, mint az előző három (kognitív és intellektuális) dimenziót, de
ez a dimenzió is inkább fontos volt számukra, mint nem. Ebben a vonatkozásban a zsidók a modernizált krisnásokat (4.4) és a muszlimokat (4.3)
követték a katolikusok (4.0) társaságában, de egyik csoporttól sem különböztek szignifikánsan.
A vallási rítus bizonyult valamennyi csoport számára a legkevésbé fontos dimenziónak. Az is igaz, hogy szinte mindegyikben akadt egy, a rítusok fontossága mellett voksoló kisebbség. A leginkább fundamentalista
7
Az egyes vallási csoportok közötti távolságokat a Tamhane-mutatóval „mértük”.
8	Vagyis a 0.001 és 0.05 közötti szignifikancia-szinten lévő. Gyengén szignifikánsnak
nevezem a 0.5 és 0.1 közötti, erősen szignifikánsnak a 0.001 alatti értékeket.
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újprotestánsok (1.8 és 2.3 közötti értékekkel) erősen szignifikáns távolságra voltak mind az evangélikusoktól és reformátusoktól (2.7−2,8), mind a
keleti vallásoktól (2.3−3.6). A zsidók (3.2) a keleti vallások híveihez álltak
legközelebb, szignifikánsan különböznek egyfelől újprotestáns egyházak
híveitől (2.7-2.8) és a Jehova tanúktól (2.1), másfelől az élen álló buddhistáktól (3.6).
A vallási közösséget − mint várható volt − az úgynevezett kisegyházak
képviselői, valamint a krisnások (3.7−4.2 közötti átlagértékekkel) szignifikánsan fontosabbnak tartották, mint az evangélikusok, a katolikusok és
a zsidók. Elgondolkodtató, hogy azok a fiatal vallásgyakorló zsidók, akik
a rítusokat fontosnak ítélték, a vallási közösséget már jóval kevésbé, ami
talán arra utal, hogy utóbbi még kevésbé része a vallási identitásnak. Ez
a magatartás egyébként egyfelől a népegyházi, másfelől az individuális
vallásosságra jellemző, melyek közül valószínűleg az utóbbiról lehet szó a
zsidó fiatalok esetében.
Természetesen számolni kellett azzal, hogy a meditáció mást és mást jelent a buddhisták, a katolikusok, az újprotestánsok és a zsidók körében.
Ebben a tekintetben egyfelől a buddhisták és a krisnások (4.0-4.7) voltak
szignifikáns távolságra a többiektől (2.2-3.3), másfelől a katolikusok (3.1)
az újprotestánsoktól (2.2-2.7). Utóbbiakhoz álltak legközelebb a zsidók
(2.5).
Azt tapasztalatuk, hogy a vallásosság különböző dimenziói közül a keleti
vallások hívei jóval többen élik meg intenzíven vallásukat, mint a többiek. A hit a protestánsok és a Jehova tanúk számára volt kiemelkedően a
legfontosabb dimenzió. A modernizált krisnások, muszlimok és a zsidók
esetében a kognitív dimenziók (hit, ismeret, erkölcs) és az emotív dimenziók (érzés, élmény, rítus, közösség) egyenlő súllyal jelentek meg. Feltűnő,
hogy a zsidók számára a hitnél jóval fontosabb volt, mind az ismeret (a
Biblia ismerete), mind az érzések és élmények.

1.2. A „szent dolgok” fontossága
Igaz, hogy „minden jelentős szimbólum, amit csak az emberiség az abszolút keresése közben kitalált magának, a hierofánia beszédmódja” (Boyer,
2003), ám az is igaz, hogy világszerte a szent szféra visszaszorulása ta125

pasztalható, vallásokon belül is, igaz, eléggé különböző mértékben. „A
nagy vallásokon” belül kialakultak és ma is kialakulnak purista irányzatok.
Néhányan azt szeretnék, ha a prédikációk kerülnék az ékesszólást, ha a
liturgikus szertartások egyszerűségben, pompa nélkül zajlanának, ha a kereszténység és más vallások templomait megfosztanák minden díszítéstől
és képábrázolástól”, írja M. Delahoutre (2003). Igencsak jellemző egy-egy
vallás vallásosságára, hogy (még) mit tartanak szentnek. Ebben a kutatásban nyolc „szent dolog” (szent írások, zene, képek, épületek, öltözet,
cselekmények, ünnepek és zarándoklatok) fontosságát minősíttettük.
Először is megállapíthattuk, hogy a „varázstalanítás” (M. Weber) az iskolázott fiatalok körében korántsem akkora mértékű, mint amekkorára
számítani lehetett, még a protestánsok körében sem. Mindemellett a szent
dolgok (és az ezekhez kapcsolódó vallási szokások) fontosságának9 megítélésében jelentősebb eltérések mutatkoztak, mint a vallásosság különböző dimenziói fontosságának megítélésében. Súlyuk a krisnások körében
a legnagyobb (4.8. és 4.4), őket a katolikusok (3.3) és a muszlimok (3.1)
követik. A zsidók (2.8) középen foglaltak helyet, de az utánuk következők
(zömmel neoprotestánsok) közül csak a Jehova tanúktól (2.2) különböztek
szignifikánsan.
A szent dolgok közül a zsidók érthetően a szent képek (1.1) és kevésbé magától értetődően a zarándoklatok (1.6) megítélésében mutatkozta leginkább
elutasítónak, legkevésbé a szent írások, a szent ünnepek és a szent zene
esetében. A szent látványosságok és cselekmények megítélésében tapasztalhattuk a legnagyobb eltéréseket a csoportok között (1.4 és 3.9 közötti
átlagértékekkel). A felső pólust a krisnások, az alsót a pünkösdiek (1.5) és
a Jehova tanúk (1.4). A zsidók (2.5) − a buddhisták, az evangélikusok és a
reformátusok társaságában − éppen középen foglaltak helyet.10

9
10
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A szent dolgok súlyának mutatóját a nyolc szent dologra adott osztályzatok átlaga
alapján számítottuk ki.
Szignifikáns távolságra mind az alsó, mind a felső pólustól.

1.3. Istenkép
Meglepő mértékű hasonlóság mutatkozott − ne feledjük, ez esetben a társadalom fiatal és magas végzettségű rétegéhez tartózókról van szó! − mind az
istenkép, mind az Istennel való kapcsolat személyessége és bensőségessége
tekintetében. A Hogyan képzeli el Istent? kérdésre az érdemi válaszokat egy
ötfokú skálán helyeztük el aszerint, hogy számukra Isten mennyire távoli
(elvont, szellem) vagy közeli (személyes, anya, barát). Egyértelműen az adventisták istenképe bizonyult a leginkább személyesnek (3.7), és a zsidóké
a legkevésbé (1.9).
A Hogyan jellemezné Istennel való kapcsolatát? kérdésre adott érdemi válaszok döntő többsége bensőséges istenkapcsolatra utalt. Ez alkalommal is
az adventisták álltak az élen (4.6), megelőzve a Jehova tanúkat (4.5) és a
pünkösdieket (4.4), és ugyancsak a zsidók voltak a sereghajtók (3.3).
Az istenképet és az istenkapcsolatot valamivel egzaktabb módon egy kilenc kijelentésből álló attitűd-skálával mérve is vizsgáltuk. A közeli-távoli
kapcsolat skála egyik végpontjára (1-es értékkel) azok kerültek, akik számára Isten inkább távoli, hatalmas, rajta kívüli, parancsoló, ítélő, személytelen szellemi erő, király, apa és, mester, a másik végére pedig (5-ös értékkel) azok, akiknek inkább közeli, a hívőben benne levő, biztató, vigasztaló,
személyes, anya, barát, szerető társ. A reformátusok kivételével (2.7) valamennyi csoport11, köztük a zsidókkal (3.4) inkább közelinek, mint távolinak érezték Istent. Másképpen fogalmazva: a legiskolázottabb rétegben
még a protestánsok között sem találkozhattunk a protestantizmus M. Weber
által megfogalmazott deperszonifikálódott Istenével, aki „minden érzékitől mentes abszolút transzcendens lény lett, aki teljességgel kikerülhetetlen parancsokkal szabja ki öröktől fogva az ember sorsát”. (Weber, 1982:
131). Éppen az igen erős a hasonlóság miatt volt érdemes megvizsgálni
az istenkép „finom struktúráját”. Az istenképek legjellemzőbb vonásai a
zsidók esetében is a biztatás, a vigasztalás és a személyesség voltak, és az
ő istenképeikben is alacsony arányban szerepeltek az anya és a szerető társ
motívumok.
11

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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1.4. A nők vallási-egyházi szerepének megítélése
Ebben a tekintetben eléggé jelentős eltéréseket tapasztalhattunk. Az erősebben szekularizált vallások (buddhisták, zsidók, maguk módján vallásosok és MBM-krisnások) képviselői, élükön a buddhistákkal (4.3) és a
zsidókkal (4.1) fogadták el leginkább a nőket a vallási életben, a kisebb-nagyobb mértékben konzervatívak legkevésbé (2.2−3.1), jóval inkább, mint
azoknak a vallásoknak a hívei, amelyekben nők is lehetnek lelkészek.

2. Életstílus, habitus12, értékrend
2.1. A világ és az ember megítélése
Kétségkívül fontos jegye a vallásosságnak, hogy a hívők mennyire derűsen
vagy sötéten látják a világot és az embert. A „ha Isten jó isten, akkor a világ
is jó”, a „ha az ember istenképmás, akkor az ember alapjában véve jó”, akkor az optimizmus az istennek tetsző szemlélet. Ez a meggyőzőnek érvelés
azonban Bulgakov hősének A Mester és Margarita Lévi Mátéjának dogmatizmusára is emlékeztet, amit Woland joggal kritizál azzal érvel, hogy
fény és árnyék összetartozik. Az optimista persze nem csak felhőtlenül, felelőtlenül is lehet optimista, ha a rosszat nem akarja észrevenni, ha a nem a
nyilvánvaló rossz „ellenében”, azt is komolyan véve optimista. A borúlátó
nem csupán sötéten látó, hanem a rosszat is észvevő, kritikus, a naivan optimistához képest pedig realista is. Az az ember, vagy az az embercsoport,
az a vallás, aki, amely a világot és az embert rossznak látja, hajlamos arra,
hogy csak az ő kisvilágát, csak az övéit tartsa jónak, igaznak, kiválasztottnak. Arra is jobban hajlik, hogy csak az ő számára szent dolgokat tartsa
jónak, a többit rossznak, bűnösnek, az ördögtől valónak, légyen az bármilyen „világi dolog”, nem csak anyagi, hanem olyan szellemi javak is, mint
a tudomány, a művészet és a „nem igazi” vallások. Könnyen a feketelistára
kerülhet a szórakozás, a szexualitás, a szerelem is. a reflektált optimizmus
viszont − és ez egyik kutatási hipotézisem − nyitottságot jelenthet az alapjában jónak érzett világ „jó dolgai” felé.
Igen jelentős eltéréseket tapasztaltunk abban a tekintetben, hogy a vizsgáltak mennyire optimistán vagy pesszimistán ítélik meg a világot, mennyiben
12
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Ahogyan azt Bourdieu (2002) használja.

tekintik azt olyan világnak, melyben a jó Isten jelenléte érezhető, és men�nyiben olyannak, mely elfordult Istentől, sőt, talán még Isten is tőle.13
Ebben a tekintetben meglepően nagynak tűnnek a különbségek, ezúttal
nem csak a megszokott viszonylatokban, hanem például az modernizált
krisnások (4.2) mellett leginkább optimista katolikusok (4.1), valamint és
a hazánkban hagyományosnak (egyesek szóhasználata szerint „történelminek”) tekinthető reformátusok (3.3) és evangélikusok (3.4) között is.
A leginkább borúlátók a újprotestánsok voltak (2.4 és 3.1 közötti átlagértékekkel). A zsidók ebben a tekintetben is középen (3.3) foglaltak helyet,
de csak a legpesszimistább Jehova tanúktól (2.6), pünkösidektől (2.6) és
metodistáktól (2.4) kerültek szignifikáns távolságra.

2.2. 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 módja is az
értékekhez való viszonyulásnak és értékek hierarchizálásának?”, kérdezi
Schaeffler (2003:151) Ha nem is ebben az előtanulmányban, de a kutatás végére, remélem, ezekre a kérdésekre is próbálkozhatok válaszokkal.
Az értékrend vizsgálatához Sh. Schwartznak (1992) a különböző kultúrák
értékrendjében a közös elemeket kereső kutatásához használt tesztjét alkalmaztam. Először is megállapíthattuk, hogy a felkínált értékekre a zsidók, a muszlimok és a maguk módján vallásosak voltak a legnyitottabbak,
legkevésbé pedig a leginkább fundamentalista keresztények és hinduizmus-buddhizmus világához tartozók. Mindemellett igaznak tűnik, hogy a
kulturális tőke és az életkor szempontjából nagyjából azonos szinten álló
vallási csoportok tagjainak értékrendje csak viszonylag kisebb eltéréseket
mutat. Az univerzalitás értékek megítélésében a Szent könyv vallásai (ka13	Hét ilyen kijelentés-párt 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”.
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tolikusok, zsidók és a muszlimok), valamint és három keleti vallás képviselői között volt gyenge vagy gyengébb szignifikáns eltérés. Az önállóságösztönzés értékkör megítélésben csupán az ezeket kevésbé fontosnak tartó
hagyományos krisnások és a szekularizált vallások között volt észlehető
szignifikáns eltérés. Szignifikáns különbség mutatkozik az önállóság-ösztönzés értékeit a többiekhez képest kevésbé értékelő erősen konzervatívok
és a többiek (köztük a zsidók) között. Az életélvezet-értékek minősítése
esetében rögzíthettünk legnagyobb eltéréseket. Az ebben a tekintetben leginkább aszketikus Jehova-tanúk, pünkösdiek és hagyományos krisnások,
valamint a leginkább hedonista maguk módján vallásosok és nem vallásosok tértek el szignifikánsan a többi csoporttól, köztük a zsidóktól.
Négy állítás alapján alakult ki a felelősségérzet összesített mutatója.14 Ebben
a tekintetben eléggé kicsi (2.3 és 3.3 közötti) eltéréseket rögzíthettünk. Az
egyes vallások között mindössze két viszonylatban volt szignifikáns eltérés:
a sor végén álló muszlimok és baptisták, valamint a legtöbbféle felelősséget
felvállaló zsidók, hagyományos krisnások és Jehova tanúk között.
Jóval nagyobbak voltak a különbségek a kötelességérzet vonatkozásában.
A kötelesség-vállalásban leginkább elzárkózó Jehova tanúk (2.2) erősen
szignifikáns távolságra voltak a maguk módján vallásosoktól (3.8), szignifikáns távolságra a katolikusoktól (3.4), az evangélikusoktól (3.6), a
buddhistáktól (3.4), és gyengén szignifikáns az adventistáktól (3.4) való
különbözőségük. A legtöbbféle kötelességet magukénak érző zsidók (4.2)
majdnem mindegyik vallási csoporttól szignifikáns távolságra voltak.

2.3. A szexualitás és a szerelem megítélése
Krisna-hívők tértek el legjobban a többiektől, akik a házasságon belül is15
lényegét tekintve cölibátusban élnek. A szexualitással és a szerelemmel
kapcsolatos kijelentésekkel való egyetértés foka alapján a zsidók (3.8) bizonyultak legnyitottabbnak, a hagyományos krisnások (2.0) és a Jehova tanúk (2.4) pedig a leginkább elzárkózóknak, és közöttük, valamint a többiek
között volt tapasztalható szignifikáns eltérés. A zsidók a következő kijelentések legpozitívabb megítélésében különböztek leginkább a többiektől:
14	Minél magasabb az érték az ötfokú skálán annál szélesebb körben érez felelősség a
kérdezett.
15
A kizárólagosan gyermeknemzésre irányuló aktusokon kívül.
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a házasságon belüli szexualitásban és szerelemben „a szerelmi előjátékok
tárházát folyamatosan bővítse, hogy újabb szexuális technikákat ismerjen
meg és próbáljon ki”, „vallási, egyházi ünnepet szeretkezéssel is ünnepeljék meg”, „a gyereke előtt is csókolgassák, simogassák egymást”.

2.4. Tevékenység-szerkezet
Figyelembe véve a kérdőívben a vallási tevékenységeken kívüli szabadidőtevékenységek volumenét (vagyis sokféleségét, gyakoriságát és intenzitását)
tekintve nagyon hasonló átlagértékeket állapíthattunk meg. Mindössze az élen
álló katolikusok (3.3) és reformátusok (3.3), valamint a vallási tevékenységekre legtöbb időt fordító és az európaitól legjobban eltérő életmódú krisnások
(2.6 és 2.5) között tapasztalható szignifikáns eltérés, a zsidók (2.9) a nagyjából
azonos szinten álló többiek között foglaltak helyet. A szabadidő-tevékenységek minőségét tekintve sem nagyobbak (2.8−3.6) az eltérések, ám ebben a tekintetben éppen a zsidók álltak az élen, ha nem is szignifikáns különbséggel.
Rosta Gergely az egész országra kiterjedő reprezentatív mintával mutatta
ki, hogy a 15-29 évesek körében az egyháziasan vallásosok körében a saját
könyvek és az egy évben elolvasott könyvek száma magasabb, mint az
országos átlag, és ez a különbség az azonos anyagi helyzetű és kulturális
hátterű rétegekben is érzékelhető, ami a vallásosság más tényezőktől független hatását bizonyítja (Rosta 2004). Mindenféle (könyv, újság, folyóirat,
szépirodalom, szakirodalom) olvasmányt egybevéve csak kis különbséget
tapasztaltunk a különböző vallások képviselői között. Az élen a katolikusok (4.3), a zsidók (4.2) és a maga módján vallásosok (4.2), a sor végén a
pünkösdiek (3.7), muszlimok (3.7), valamint a MBM-krisnások (3.5) álltak. A szakkönyv-olvasás ebben a magasan kvalifikált mezőnyben eléggé
kiegyenlített, az újságolvasásban azért nem volt nagyobb különbség, mert
a világi lapok olvasásának hiányát kiegyenlíti a vallási, egyházi lapok olvasása, a szórakoztató olvasmányokat pedig a Biblia, más szent könyvek
és a vallásos könyvek olvasása. A regényolvasást tekintve valamivel nagyobbak voltak a különbségek. A nem vallásosokat (3.9) és a baptistákat
(3.8) megelőzve a zsidók (4.1) álltak az élen, a sor legvégén a pünkösdiek
(3.0), a Jehova tanúk (3.0) és a muszlimok (3.0). Igazolandó a Rosta-féle
tézist a nem vallásos csoportot a vallásos csoportok fele megelőzte az olvasás és regényolvasás intezitásában.
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Jellemző módon16 eléggé kicsi tizednyi eltérés tapasztalhattunk a tizenhárom csoport között az internet használatban. E tekintetben is a zsidók álltak
az élen (4.5), és mindössze a krisnások (3.0) maradtak le kissé a többiektől.
A színházlátogatás gyakorisága mindegyik csoportban alacsony volt. Az
élen a katolikusok (2.8) és a zsidók (2.7), utánuk a nem vallásosok (2.6), a
maguk módján vallásosok (2.6) és a hagyományos protestánsok (2.5−2.6),
a sor végén a muszlimok (1.4) álltak. Szignifikáns különbség volt a gyakoribb színházlátogató modern keresztények, zsidók és nem vallásosok, valamint színházzal szemben puritánabb beállítottságú konzervatívok között.
A képtár-, a múzeum- és a műemlék-látogatásban és a katolikusok (3.0)
álltak az élen, utánuk az evangélikusok (2.8), a reformátusok (2.7), majd
a zsidók (2.6) következtek. Leginkább a muszlimok (1.8), a hagyományos
krisnások (1.9), a metodisták (2.2) és a pünkösdiek (2.2) mellőzték ezeket
a tevékenységeket. A szórakozóhelyek látogatása terén a katolikusok (3.7)
vezettek, rögtön utánuk a reformátusok (3.6), az evangélikusok (3.4) és a
zsidók (3.2) következtek, a másik pólust pedig muszlimok, a krisnások és a
konzervatív keresztények képviselték (1.6 és 3.0 közötti értékekkel). A vallási tevékenységek esetén a Jehova tanúk (4,7) és a hagyományos krisnások
(4.6) élre kerülése könnyen magyarázható, hiszen előbbiek a missziós tevékenységgel utóbbiak a napi legalább két órányi imádkozással tetemes időt
töltenek szabadidejükből vallási tevékenységgel. Az újprotestáns egyházak
hívei (4.0-4.6) jóval több időt töltenek el gyülekezetben, mint a hagyományos egyházak hívei (3.2-4.0), beleértve a zsidókat (3.2) is. A vallásos embereknél a jótékonysági tevékenységek szorosan kapcsolódhatnak a vallási
tevékenységekhez, de nem mindenfajta vallásosság indukál jelentősebb jótékony tevékenységet. A vallásosok között a Jehova tanúk (1.9) utolsó helye
azzal, magyarázható, hogy vallásuk, ha nem is tiltja, nem szorgalmazza a
jótékonykodást. Nem sokkal voltak előttük a zsidók (2.1), ugyanakkor az
őket megelőzőktől sem sokkal maradtak le.

2.5. A humor fontosságának megítélése
Nyíri Tamás (1972:262–264) a humor a túlparti fények, a túlvilági boldogság egyik előlegének egyikének, Peter Berger (1997:214) „kicsi transzcendenciának” tartja, Hillary Belloc (Greeley, 1997:21) pedig a katolikus ha16
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Ne feledjük, magas fokon iskolázottakról van szó!

bitus sajátosságának tartja. A „Milyen szerepet játszik életében a humor?”
kérdésre általunk felkínált válaszok értékelése alapján csak eléggé csekély
különbségeket állapíthattunk meg.
A legszembetűnőbb talán éppen az volt, hogy a vizsgált magasan képzett
vallásgyakorló fiatalok a humor fontosságának megítélésében − összehasonlítva őket a nem vallásosokkal − nem tűnnek földi siralomvölgyben
savanyú képet vágó aszkétáknak. Szignifikáns különbségek egyfelől csak
humort legfontosabbnak tartó zsidók (3.6) maguk módján vallásosok (3.6)
katolikusok (3.5) (, reformátusok (3.5), nem vallásosok (3.5) és metodisták 83.5), másfelől az ebben a tekintetben leginkább visszafogott Jehova-tanúk (2.8) és a hagyományos krisnások (2.7) között jelentkeztek. A
humor egyes műfajainak és formáinak értékelését vizsgálva árnyaltabbá és
markánsabbá válik az összkép, melynek jellemző jegye, hogy az irónia és
a kabaré kedvelése jelentős különbségekkel a zsidók körében szerepel az
első helyen. P. Berger (1997:87–98) egyenesen a zsidó vallásból (egyebek
mellett az Istennel alkudozó és birkózó ősatyák viselkedéséből) vezeti le a
zsidók különleges humorérzékét és humorértését.
A katolikus lelki tükrökben máig fel-felbukkan a „szent dolgokkal tréfát űztem” megnevezésű bűn. Mennyiben lehet nevetni a vallás, az egyház emberi,
evilági arculatán? Van-e jogosultsága a az élet más területein elfogadott humornak, nevetésnek ebben a − szent − szférában? Némiképpen változhat az eddig
kialakult 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: az ebben a vonatkozásban is legnyitottabb zsidók (3.5), metodisták
(3.5) és buddhisták (3.5) szignifikánsan különböztek a reformátusoktól (2.5), a
pünkösdiektől (2.1), a muszlimoktól (1.9) és a Jehova tanúktól (1.9).

3. A művészet szerepe, fogadtatása és befogadása
3.1. A művészettel kapcsolatos beállítódás
Már megtapasztalhattuk, hogy mekkora a súlya az regényolvasásnak, a
színházba járásnak, a zenehallgatásnak, a képzőművészeti látványosságok
megtekintésének a különböző vallások képviselői szabadidejében. Mivel a
regényolvasás legalább annyira a szórakozás egyik mutatója is, tekintve,
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hogy az olvasottak jelentős része szórakoztató lektűr, úgy véltem, jobban
jelzi az irodalom súlyát életünkben a versolvasás. Valóban, ebben a tekintetben nagyobbnak bizonyultak a különbségek, mint a regényolvasásban.
Az eddigiektől talán leginkább tért el ez a sorrend, melyből csupán két
szignifikáns tendencia olvasható ki: egyfelől a zsidókkal (3.2) az élen a
szekularizáltak jóval fogékonyabbak voltak (2.3-3.1) a vers iránt, mint a
kevésbé szekularizáltak (2.2-1.5), akik közül az erősen konzervatívak találkoznak legritkábban verssel.
Még inkább jellemzi a művészeteknek életünkben betöltött szerepét és súlyát a művészeti tevékenység, vagyis az a tény, hogy magunk is műveljük:
zenélünk, táncolunk, színpadi szerepet alakítunk, festünk, rajzolunk, formázunk, filmezünk, fényképezünk, irodalmi műveket alkotunk. Ezt persze,
ha vallásosak vagyunk, tehetjük szakrális tevékenység keretében is templomi zenéléssel, énekléssel, ha pedig krisnások vagyunk, tánccal is. Mivel
a csoportok között csak viszonylag kicsi eltérések, óvatosnak kell lennünk
a magyarázatot illetően. Szignifikáns eltérések csak a művészet művelésében az átlagosnál aktívabb mérsékelten konzervatívak és az átlagosnál
passzívabb erősen konzervatívak között vannak. Úgy tűnik, hogy a baptisták, adventisták és metodisták esetében a művészet iránti fogékonyság (ez
a verskedvelés alapján különösképpen az adventistáknál lehet meggyőző
érv) összetalálkozott a gyülekezetbeli énekléssel, zenéléssel, versmondással. A zsidók (3.1) ebben a tekintetben középen helyezkedtek el, ha nem
is szignifikánsan, de megelőzve a buddhistákat (2.9), pünkösdieket (2.9) ,
evangélikusokat (2.7) és a Jehova tanukat (2.7).
A kérdezettekkel tömegkultúra körébe tartozó szórakoztató műfajokat és
az elitkultúra részét képező filmeket, és regényeket minősíttettünk aszerint, hogy szerintük mennyire valók vagy nem valók ezek a vallásos ember számára. A tömegkultúra és a művészet kifejezetten vallási szempontú
megítéléséről van itt szó, ugyanis nem azt kérdéseztük, hogy mennyire
tartja őket értékesnek, hanem, hogy mennyire valók vagy nem valók egy
vallásos ember számára. Természetesen számolni lehet többféle szempont
együttes mérlegelésével, hiszen tarthatja valaki a valóságshow-t vagy Esterházy Péter regényét ab ovo ízléstelennek, és elsősorban ezért tartaná
távol tőlük a vallásos embereket. Ez esetben a nyitottság nem csak engedékenységet, liberalizmust, hanem ízléstelenséget is jelenthet. Kevés
esetben rögzíthettünk az egyes vallások képviselői között ennyi jelentős
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és szignifikáns különbséget, mint ebben az esetben. Legjobban egyfelől
a legnyitottabb buddhisták (4.5), a maguk módján vallásosok (4.2) és az
evangélikusok (4.0), másfelől a legzártabb Jehova tanúk (1.6) és a hagyományos krisnások (1.6) különböztek a többiektől. A zsidók (3.1) a középmezőnyben foglaltak helyet, szignifikáns távolságra kerülve mind az élen,
mind a hátul állóktól.
Közvetlenül is rákérdeztünk a vallás és a művészet kapcsolatára, amikor
következő két kijelentést minősíttettük: „A művészetből sok minden meg
lehet tudni Istenről” és „Mivel a művészet lényegét tekintve a világi dolgok
közé tartozik, ezért a műalkotásokat illetően nagy mértékű óvatosságra van
szükség”. A két kérdésre adott válaszok alapján képeztük azt mutatót, mely
azt jelzi, hogy milyen mértékben ítélik pozitívnak a művészet és a vallás
kapcsolatát. Bár a csoportokon belül jelentős különbségek vannak, eléggé
sok a szignifikáns eltérés a csoportok között. Legnagyobb mértékben (és
erősen szignifikánsan) a zsidókat (3.8), a buddhistákat (3.7) és a katolikusokat (3.6) megelőző modernizált krisnások (4.2), valamint a másik pólust
képviselő erősen konzervatív muszlimok (2.5), Jehova tanúk (2.4) és pünkösdiek (2.3) különböztek (ugyancsak többnyire erősen szignifikánsan) a
többiektől.
A művészetekkel való kapcsolat erősségét érzékeltető mutató tizenkét féle
adatot foglalt magába: a regény- és versolvasás, a zenehallgatás, a mozi-, a
színház-, valamint a képtár-, múzeum- és műemlék-látogatás gyakoriságát,
ezek tartalmának minőségét, a művészeti tevékenységet, a kódismeretet,
az irodalom-és filmismeret terjedelmét, a művészettel kapcsolatos passzívaktív beállítódást és a művészi ízlés szintjét. Bár a különbségek nem voltak túl nagyok, úgy tűnik, hogy a hazánkban tradicionális keresztények, a
szekularizáltabb keleti vallások hívei és a nem vallásos fiatalok életében
komolyabb szerepet játszik a művészet, mint a hozzájuk képest konzervatívabb és fundamentalistább vallások hívei körében. Az egyes csoportokat
tekintve csupán a pünkösdiek (2.3), valamint az élen álló zsidók (3.7) és
katolikusok (3.6), között van szignifikáns különbség. A művészettel való
kapcsolat a szidó fiatalok esetében is pozitív összefüggésben az optimista
világlátással, az „önállóság” értékeinek való fontosság tulajdonításával, a
humor-értéssel, még erősebben a szexualitás és a szerelem értékelésével, a
szabadidő-tevékenységek intenzitásával és a kultúrával szembeni nyitottsággal.
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3.2. Művészet-ismeret és ízlés
Egy irodalmi művekből és filmekből álló olyan listát kaptak kézhez a kérdezettek, amelyen 11 alacsonyabb esztétikai értékű szórakoztató mű17
mellett 32 értékes mű szerepelt.18 Ezek közül az értékes művek olvasottsága és ismertsége alapján állapítottuk meg az olvasottság és filmismeret
volumenének sorrendjét tábla) az ismét az élen álló zsidókkal (3.6), valamint a sereghajtó újprotestánsokkal (2.1−2.4).
A művészeti ízlés szintjét a listán szereplő 36 értékes mű fogadtatás-értékelése, valamint a legnagyobb olvasmányélmények és a kurrens szépirodalmi
olvasmányok alapján a művészeti ízlés tekintetében a művészetismerethez
képest valamelyest eltérő sorrend alakult ki. Az egyes csoportok között
megint csak az élen álló zsidók (3.7), valamint a művészeti ízlés tekintetében alacsonyabb szinten álló újprotestánsok (2.6−2.4), a reformátusok (3.1),
a maguk módján vallásosok (3.0), MBM-krisnások (2.9) és muszlimok (2.7)
között rögzíthető szignifikáns különbség. Vizsgálva 15 művészim alkotás
(filmek és irodalmi művek) ismertségét és kedveltségét, már nem voltunk
meglepve, hogy a zsidó fiatalok körében voltak legismertebbek és legkedveltebbek Antonioni Nagyítás, Bergmann Suttogások és sikolyok, Bulgakov
A Mester és Margarita, Esterházy Péter Harmoni coelestis, Fellini Nyolc és
fél, Hrabal Sörgyári capriccio és Tarkovszkij Stalker című művei.
Ezek után az sem okozhat meglepetést, hogy a különféle művészeti kódok
ismeretében is nagy fölénnyel az zsidók (3.9) kerültek az élre, megelőzve
az evangélikus (3.4), nem vallásos (3.0) és buidhista (3.0.) fiatalokat, akik
mind szignifikáns távolságra kerültek a Jehova tanúktól, az adventistáktól
és a pünkösdiektől, a zsidók pedig a többiektől is.

4. Összegezés
A vallásosság alapján az egymástól való távolságuk19 és nagyon közeli
értékeik alapján a maguk módján vallásosokkal együtt 14 vallási csoport
között a következők viszonylatokban találtam a legnagyobb hasonlóságot:
Például Cameron Terminátor, Donner: Superman, Fischer: Drakula, Minghella: Angol beteg, Spielberg: Jurassic park, Wallace: Ben Hur
18
Köztük olyan könnyebben befogadható alkotások is, mint Dumas és Rejtő regényei
Hitchkock filmjei és a Micimackó) .
19	Melyet a Tamhane-mutatóval „mértük”.
17
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A) a két krisnás csoport, B) a három úgynevezett „„történeti”’ egyház és a
maguk módján vallásosok, C) Jehova tanúk, pünkösdiek és baptisták, D)
adventisták, metodisták és muszlimok, E) buddhisták és zsidók. Nyilvánvaló, hogy nem a vallás, hanem a vallásosság hasonlósága miatt kerültek
egymáshoz legközelebb a buddhisták és a zsidók, vagyis a két legmodernizáltabb csoport a tizennégy közül. A vallásosság különböző dimenzióival
operáló20 többváltozós elemzés alapján készült konceptuális térképen21 ez
a két csoport az érzelmi-nyitottól a kognitív-fundamentalista tengely felső
végén foglaltak helyet, szemben, a Jehova tanúkkal, pünkösdiekkel és a
baptistákkal. A hagyományos-szakrálistól a modernizált-világias vallásosság skáláján a zsidók éppen középen helyezkedtek el.
A habitus különböző dimenzióival operáló22 többváltozós elemzés alapján
készült konceptuális térképen a függőleges tengelye az értékek (beleértve
a művészetet is) iránti nyitottság és az életélvezet mértékét, a vízszintes
tengely a tradícó–modernitás erősségét mutatta. A zsidók a maguk módján
vallásosokkal és a metodistákkal együtt a koordinátarendszer az erőteljes
modernitás és értékek iránti nyitottság negyedébe kerültek, legtávolabb a
Jehova tanúktól, a pünkösdiektől, a hagyományos krisnásoktól, és még a
buddhistáktól is. Természeteseen nem gondolhatjuk, hogy a vallásukat rendszeresen gyakorló zsidó fiatalok modernitásra és értékekre nyitott habitusa
egyenesen vallásosságuk következménye, feltehetően ez jelentős részben az
átlagosnál nagyobb kulturális és gazdasági tőkéjükkel jellemezhető társaKognitív–érzelmi vallásosság, hit, ismeret, erkölcs, érzés, rítus, közösség, meditáció,
szent dolgok fontossága, szent látvány, istenkép, optimista-pesszimista világkép, a
kultúrával kapcsolatos nyitottság (ami nem való vallásos embernek, a vallás mint
vicc tárgya, a nők szerepe a vallási életben.
21
Az attitűd kérdések eloszlásainak vallási csoportok közti eltéréseit a Khi-négyzet
statisztika szignifikancia szintjével mértük. Majd a szignifikancia értékek átlagai
alapján megszerkesztettük az egyes vallási csoportok távolság mátrixát a sokdimenziós konceptuális térben. Ezt a sokdimenziós teret képeztük le sokdimenziós skálázás
(MDS) segítségével két dimenzióba.
22	Optimista-pesszimista világkép, univerzalitás-, önállóság, életélvezet-, teljesítmény-,
biztonság-, tradíció- és jóakarat-értékek, nem vallásos szabadidő-tevékenységek volumene és minősége, művészi alkotások ismertsége, művészeti ízlésszint, a művészettel kapcsolatos aktív-passzív beállítódás, világi látványosságok fontossága, a
kultúrával kapcsolatos nyitottság (ami nem való vallásos embernek, a szerelem és
szexualitás fontossága, a humor fontossága, a nők szerepe a vallási életben, felelősség-érzet, kötelesség-érzet, a művészet fontossága, vallás és művészet kapcsolata.
20
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dalomi pozíciójukkal magyarázható. Ugyanakkor az is bizonyosnak tűnök,
hogy ezt az alap-habitust vallásosságuk nem korlátozta, nem gyengítette,
sőt akár erősítette is. Ez utóbbi látszik igazolni az a tény is, hogy a habitust tekintve a nem vallásosoktól való távolság alapján a különböző vallási
csoportok között következő sorrend alakult ki: a metodisták, katolikusok,
buddhisták, reformátusok, maguk módján vallásosok kerültek legközelebb,
a hagyományos krisnások, a pünkösdiek és a Jehova-tanúk a legmesszebb. A
zsidók az adventistákkal, a modernizált krisnásokkal, az evangélikusokkal, a
baptistákkal és a muszlimokkal együtt a nem vallásosoktól és a fundamentalista módon vallásosoktól egyenlő távolságra helyezkedtek el.
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Vájdábér Hásém el-Mose bemidbár
Szináj….
„És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szináj sivatagában…”
(Bemidbar – Mózes IV. 1:1)

Mindhárom monoteista világvallásban a transzcendenssel való sivatagbeli találkozásnak alapvető, mondhatni tudatátalakító jelentősége van. Az
Örökkévaló első megszólításai, a pátriárkák meghatározó spirituális élményei, később a héber törzsek néppé való formálódása, a törvényadás fontos
eseménye mind-mind a pusztában, helyesebben az élők által alig benépesített helyen, a teljes kiszolgáltatottság állapotában zajlott le.
Jelen dolgozatban megvizsgálom a sivatag és a transzcendencia felé való
nyitottság kapcsolatát, kitérve az „Istenélmény” és a víztelen (élettelen)
pusztaság, ill. a Freud által óceánélményként leírt spirituális tapasztalás
közötti kapcsolatokra. A sivatagvallások teremtésfelfogásának különbségeire, valamint a sémi nyelvek (arab, arámi, héber) sivatagra vonatkozó
kifejezéseinek és a sivatagi teológiáknak összefüggéseire.

A sivatag: a megszólítás helye
– kol koré bámidbár
A sivatag megjelölésére több kifejezést is találunk a héber nyelvben.
A világ kezdeteinek leírásakor a földet mint puszta helyet írja le a Tóra. A
Beresit könyvének második mondatában ezt olvassuk: veháárec hájtá tohu
vabohu. Hogy a „tohu vabohu” pontosan mit is jelent, arról a mai napig
megoszlanak a vélemények. Mindenesetre a legtöbb helyen puszta és sivár
jelzővel illetik a kezdeti földi állapotokat. A továbbiakban a bibliai héber
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szókészletében két különböző kifejezést olvashatunk a kietlen vidék megjelöléseként: midbár és árává.
A Tóra a sivatagi pusztát következetesen a midbárként említi, míg a prófétáknál (pl. Jeremiás 2,6) megjelenik az arava szó is, amely inkább a sivatagot övező, füves pusztára vonatkozik. Ez utóbbi kifejezés gyökbetűi
megtalálhatók a sivataglakó arabra, a beduinra vonatkozó arab szóban is:
’araabi1. Minthogy a magyar „puszta” kifejezés egyértelműen a Magyarországon is fellelhető füves pusztáságra vonatkozik, helyesebb a Tóra által
midbárként jelölt térséget sivatagként fordítani, hiszen tudvalévő, hogy
az ún. pusztai vándorlásként számon tartott fontos történelmi esemény a
Szináj – félsziget kősivatagában játszódott le. A különbségtételre nem csupán geográfiai megfontolásokból van szükség: a szinte élettelen sivatag
egészen más attribútumokkal bír spirituális értelemben, mint egy fűvel,
adott esetben cserjékkel gazdagon benőtt térség. Bár a kősivatag még viszonylag élhető világa is jelentős mértékben eltérhet az életnek jóformán
helyt nem adó homoksivatag állandóan változó, meglehetősen zord, ám
egyúttal magasztos környezetétől, ezzel együtt, az elemeknek való kiszolgáltatottság mértéke szinte azonos félelemmel tölti el bármelyik sivatagba
érkező utazót.
„A sivatag… az egyedüllét és a találkozás helye, a félelem és az
identitás – módosulás helye, a hely, amely nélkülözi az éltető vizet
(Ezékiel 37, 1-14) … Ez az a »hely, ahol az ember természeténél fogva nem kíván lenni« … ugyanakkor erre a helyre menekül a gonosz
városból, hogy jobbá váljék… ez az a hely, ahová nem letelepedni
érkezünk, hanem amelyen keresztülhaladni kívánunk. … Ez az a
hely, ahol megtörténnek a találkozások, ahol identitások tűnnek el,
ahol új identitásokat fedezünk fel a csendben, amely szól hozzánk.”
– írja David Jaspers. Majd Edmond Jabés egyiptomi zsidó költőt idézve
továbbfejtegeti a megszólítás, megszólíttatás gondolatmenetét:
„Nem azért megyünk a sivatagba, hogy identitásra leljünk, sokkal
inkább az a célunk, hogy a meglevő identitásunkat, személyiségünket elveszítsük, anonímmá váljunk. … Te magad leszel a hallgatás,
1
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The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, Cowan, J. M. (ed.), Ithaca,
NY, 1994

amely sokkal halkabb, mint a csend körülötted. S akkor valami rendkívüli hatása alá kerülsz: megszólal a csend.”
Ábrahámnak el kellett hagynia a várost, hogy meghallja a sivatag csendjében az Örökkévaló szavát, s ebben a félelmetes, kietlen világban látta
Jákób ősapánk az álmot a létráról, melyen az angyalok fel – és lejárnak.
Rási magyarázata szerint a „fel és le” – irányultság távolról sem véletlen:
a sivatagi spiritualitás szerves része az angyali jelenlét.
A sivatag hangjairól elmélkedve, Jasper ezt írja:
„A sivatag elsődlegesen a hallhatóság, s kevésbé a láthatóság helye.
Mivel az olyan tájon, ahol a szemet szédítően elkápráztatják a folyamatosan alakot váltó homokdűnék világa és a hőség, egyedül a
fülünk az, amely pontosan rá tud hangolódni a folyton susogó szél
hangjára. Illés próféta által hallott »csendes, szelíd hangra« – talán
az Örökkévaló hangjára.”
A sivatagban (MIDBÁR) Mózes és az nép hallották az Örökkévaló szavát
(DÁVÁR). A szó, a beszéd héber megfelelőjének gyökbetűi jelennek meg
a sivatag szóban. A szó elején található mem előtag a helyet jelölésére szolgál: MIDBÁR – a szó helye; a hely, ahol beszélnek.
A sivatagban – a hőség miatti torzítás ellenére – messzire ellát a szem,
különösen éjjel, amikor a még az időnként süvöltő viharos szél is szellővé
szelídül, és a csillagok teljes fényükben pompáznak az utazó felett. Nem
véletlen a sivatag lakóinak spirituális értelemben vett, felfelé irányuló tekintete. Eképpen idézi Goldziher ezzel kapcsolatosan Sprenger szavait az
arabokról szóló munkájában:
„Vándorlásaik, karavánútjaik és rablóportyázásaik során általában
éjszaka utaznak. Ha az ember lassú lépésben vonul a tevén az egyhangú sivatagban, akkor hosszúnak tűnnek az éjszakák. De az éjszaka csöndje és a vidító friss szél zavartalan elragadtatással tölti el a
lelket, és a pillantás önkéntelenül felfelé irányul. Ez az oka, hogy a
Koránban és a beduinok költészetében oly sok az utalás a csillagos
égre és annak mozgására.”2

2

Goldziher Ignác, Az iszlám kultúrája, Budapest, 1981, 27. old.
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Természetesen ez a leírás nem csupán az arabokra érvényes: az éjszaka
órái rendkívüli jelentőséggel bírnak általában a sivatagi nomádok életében,
Goldziher tanúsága szerint is:
„A nomádok az éjszakai csillagos eget és a holdat tekintik barátaiknak és védőiknek, és nagy örömmel köszöntik azt a pillanatot, amikor védelmezőik legyőzik ellenségüket, visszaszorítják a sugárzó
napot; amikor a delet délután, azt pedig az est követi a hűvös szél
leheletével, s elfoglalják a nap izzó hevének a helyét… akkor szabadulnak meg az unalmas déli alvástól, amire a nap tüze kényszerítette
őket. Emiatt útjukat legszívesebben ezután kezdik meg, és az éj beálltáig, sőt éjszaka folytatják.”
A Tórából tudhatjuk, hogy a sivatagban vándorló izraeliták is utaztak éjszaka, tűzoszlop kíséretében. S talán egyáltalán nem véletlen, hogy a sivatagban keletkező kultúrák a nap kezdetét a csillagok megjelenésétől számítják.
A sivatagban semmi sem állandó, minden mobilis, még a Szentély, a Miskán is vándorol. A kő az egyetlen változatlan, a biztos pont, a stabilitás, s
erkölcsi értelemben ugyanezt jelentik a kőbe vésett szavak, dvárim – vagy
a tíz ige esetén ászeret hadibrot.
A sivatagélmény a monoteista vallásokban a vallások kezdetét is jelenti: az
ősatyák elhívásai, Mózes megszólítása, Jézus megkísértése és Mohammed
próféta első spirituális élményei. A vallásalapítást követően azonban az emberek vissza-visszatérnek a sivatag magányába, hogy újra töltekezzenek,
megtisztuljanak, új identitásra leljenek. A keresztények ún. sivatagi atyái,
az első szerzetesrendek alapítói, a remeték, az oszlopos szentek csakúgy,
mint a kumráni szekta tagjai. Ez utóbbi csoport sivatagi teológiájáról a következőképpen vélekedik Moshe Bernstein a holt-tengeri fragmentumok
elemzése kapcsán:
„Vélekedésem szerint a kumráni szekta ebben a tórai szakaszban
(»Mózes pedig vette a sátort és felütötte a táboron kívül, távol a
táborhelytől és nevezte azt a találkozás sátorának, és történt, hogy
mindenki, aki kereste az Örökkévalót, kiment a találkozás sátorához, mely a táborhelyen kívül volt.« 2M 33:7) egyfajta modellt
vagy példát látott Mózes elkülönülésében az izraeliták táborától, az
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aranyborjúval történő bálványozást követően, a saját sivatagi kivonulására, a korabeli Izrael bűnben járó maradékától való elhatárolódására.”3
Bár zarándokünnepeink– szimbolikus értelemben – újra és újra visszavisznek minket a sivatagba, (peszahi kivonulás – Egyiptomból… a sivatagba
/ savuot – tóraadás a sivatagban / szukkoth – átéljük a sivatagi vándorlást
fizikai értelemben is) a judaizmusban a kumráni szektán kívül nem jelentkezett a sivatagi spirituálisban megvilágosodás és lelki megtisztulás kereső
vallási irányzat. A sivatagélmény a judaizmusban nem cél, hanem eszköz,
a néppé válás eszköze volt úgy az ókorban, mint a modern kori Izrael megalapítása kapcsán, amikor is az új bevándorlók keze nyomán virágzásba
borult Erec Izrael elsivatagosodott tája.

A sivatag – a teremtésfelfogásokban
Ahogyan az már korábban említésre került, a tórai elbeszélésben a világ
kezdeti fázisában egyszerre volt jelen a puszta föld – értelmezhetjük akár
sivatagként is – és a víz, amely felett lebegett Isten szelleme: veruách
elohim merachefet al-pnéj hámájim.
A zsidó vallás tanítása szerint tehát a világ teremtésénél szinte egyszerre
jelenik meg a víz és a sivatag, azaz mondhatni a judaizmus egyszerre víz
– és sivatagi kultúra. Ez az egymást nem kizáró kettősség a mai modern
Izrael államában is fennmaradt mind praktikus, mind pedig spirituális értelemben, melynek kifejtése jelen értekezés kereteit túlfeszítené, de egy
újabb dolgozat témájául szolgálhatna.
Ezzel nem szemben, hanem inkább párhuzamosan említve az arab kultúrában a teremtés kezdete a maga a sivatag. Bár maga az arab, a népet jelölő
szó ’arab mindössze két betűben/hangban (az alifban és a jában) tér el az
arab nyelvben a „sivatagi arab” – ot ’araabi4, azaz a beduint jelentő szó3

4

Bernstein, Moshe J., 4Q159 Fragment 5 and the „Desert Theology” of the Qumran
Sect in Emmanuel Studies in Hebrew Bible, Septuagint, and Dead Sea Scrolls in
Honor of Emanuel Tov, ed.: Paul, Sh. M., Kraft, R. A., Schiffman, L., H., Fields, W.
W., Brill, 2003, p. 53
The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, Cowan, J. M. (ed.), Ithaca,
NY, 1994
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tól, s így magára a sivatagra vagy inkább pusztára, mint származási helyre
is utalhat. Létezik azonban egy másik gyök is a sivatag megjelölésére. Patai a következőképpen ír erről:
„Az arab felfogás számára nem annyira egy hősi korszak hagyott
kitörölhetetlen nyomot az elkövetkezendő nemzedékek világképében, sokkal inkább egy heroikus környezet és a kihívásaira adott
válaszaiképpen létrejött különleges társadalmi formáció az, amely
alapvetően meghatározóvá vált az utódok számára.”
Ez a hősies helytállásra buzdító környezet pedig nem más, mint az Arabsivatag, s társadalma az a sivatagi nomád népcsoport, akiknek a megjelölésére a beduin szót használja szinte minden nyelv az arabon kívül is. Az
elnevezés eredete maga a sivatagra alkalmazott, az előbbiekben említettől
eltérő gyökből származó bawd vagy badija szó, amelyből képzik a sivatag
lakójának megjelölését: bawdi, bawadi. Csakhogy ennek a szónak a másik
jelentése: kezdet – s ennek alapján véli Patai felfedezni a „kezdetek” párhuzamát, pontosabban az általa ellentétnek vélt teremtéstörténeteket: az
arabok számára a sivataggal, a héberek számára a vízzel mint kiindulási
ponttal.5

A sivatag és a víz
– spiritualitás és pszichoanalízis
A Beresit – a világ kezdetének vize valószínűleg maga volt az őstenger – a
talán a freudi értelemben veendő Thalassa, melynek kései utódai, a hatalmas
óceánok magasztos látványa talán a vizek felett a teremtés pillanataiban lebegő ruach elohim, isteni szellem jelenlétét idézik fel az emberi lélek finom
rezgéseiben, s ilyen módon válik a nagy vizek látványa ún. óceánélménnyé.
5
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„…for the Arab mind there is not so much a heroic age, which left its indelible mark
on all subsequent generations, as a heroic environment and a special social form
that grew up in response to its challenge. The environment is that of the Arabian
Desert, and the society that of the desert people, the nomads. Desert is „bawd”
or „badiya” in Arabic, from which is derived the name „bawdi” or „bawadi” or
Bedouin, …, meaning inhabitant of deserts. … another meaning of the noun ‘bawd’
is „beginning”, which permits the inference that to the old Arabs the desert was the
beginning of the world as water to the Hebrews and to Thales.” [Patai, R., The Arab
Mind, New York, 2007 (revised ed.), p. 79]

Így ír erről Freud Romain Rolland íróbarátját idézve A rossz közérzet a kultúrában c. esszéjében:
„Elküldtem [Romain Rollandnak] egy kis könyvemet, amely a vallással mint illúzióval foglalkozik (Az illúzió jövője) és visszaválaszolta, hogy teljes mértékben egyetért a vallásról alkotott ítéletemmel, de sajnálta, hogy nem értékeltem megfelelő mértékben a vallási
érzések igaz forrását. Ez, mondja ő, egy különleges érzésből fakad,
amelynek ő soha nincs híján, és amelyet sok más ember tapasztalata is megerősít benne, s amely becslése szerint millió embernek
a sajátja. Ez egy olyan érzés, amelyet ő legszívesebben „örökkévalóság’ érzékelésként nevezne meg, a határtalannak, a korlátlannak
az átélése, egyfajta óceáni érzés. … Az egyes ember vallásosnak
tarthatja magát pusztán azon az alapon, hogy rendelkezik ezzel az
óceáni érzéssel, még akkor is, ha elutasít mindenféle hitvallást és
minden illúziót.”6
Aki már átélte a sivatagi magány kiszolgáltatottságát, akár egy pillanatra
is – Freud óceánélményével együtt vallhatja, hogy a sivatag élménye rendkívül hasonló húrokat pendít meg az emberi psziché rejtekeiben.
Víz és sivatag – láthattuk, hogy az egyes kultúrhagyományokban vagy az
egyik, vagy a másik vagy egyszerre mindkettő megjelenik, mint valamiféle
mélyebb üzenetet hordozó ősi szimbólum.
Korábbi kutakodásaim a víz judaizmusbeli jelentőségével kapcsolatosan
egyfajta pszichoanalitikus értelmezés felé csábítottak, amelyre most is szí-

6

Angolból fordította a szerző, Freud, S., Civilization and Discontents in The standard
edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. Vol. 21. London,
1968. kiadás alapján
I had sent [Romain Rolland] my small book that treats religion as an illusion, [The
Future of an Illusion] and he answered that he entirely agreed with my judgment
upon religion, but that he was sorry I had not properly appreciated the true source of
religious sentiments. This, he says, consists in a peculiar feeling, which he himself is
never without, which he finds confirmed by many others, and which he may suppose
is present in millions of people. It is a feeling which he would like to call a sensation
of ‘eternity’, a feeling as of something limitless, unbounded as it were, ‘oceanic’. …
One may, he thinks, rightly call oneself religious on the ground of this oceanic feeling
alone, even if one rejects every belief and every illusion.
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vesen hajlok, s jelen dolgozatban felvázolok egy gondolatkísérletet a freudi szimbólumrendszer szálán haladva.
Valahányszor Freud a vizet említi, mindig annak az anyaméhet, a születést
és a halált kiábrázoló jellegére utal:
„Nem nagy azoknak a dolgoknak a köre, amelyek az álomban jelképes ábrázolásra találnak. ... A szülés jóformán szabályszerűen a
vízhez való valamilyen vonatkozás ábrázolója; vagy vízbe ugrik
valaki, vagy kiszáll belőle, az álmodó valakit kiment a vízből vagy
őt menti ki valaki, azaz anyai viszony áll fenn az illetővel. … A
szülés az álomban rendszerint a vízhez való ilyen vagy olyan vonatkozásban jut kifejezésre; valaki vízbe esik, vagy vízből száll ki:
szül vagy megszületik. Ne felejtsük el mármost, hogy ez a jelkép
kétféleképpen hivatkozhat fejlődéstani igazságra. Nemcsak, hogy az
összes szárazföldi emlősök, az ember ősei is, vízi állatok leszármazottai – ez a messzebbfekvő ok lenne –, minden egyes emlősállat is,
minden ember, létének első szakaszát vízben töltötte el, tudniillik
mint méhmagzat anyja testében a magzatvízben élt, s a szüléssel a
vízből jött ki. ....”7
Továbbmenve, a Thalassa, a freudi ősóceán ily módon megfelel a tudatalattinak, az ösztönvilágnak. Nem véletlen, hogy a zsidó hagyományban
a mikvében történő alámerüléskor is levisszük úgymond a bennünk lévő
tisztátalant, a halálba küldjük, és ezúton tudunk megtisztulva újjászületni a
vízből feljőve. Jónás is a víz – azaz az anyaméh biztonságába, az ösztönvilágba menekül, mikor a tengeren úszó hajó mélyén mély álomba (tardema)
merül. Oláh János a jónási menekülés alábbi interpretációit tárja elénk
nagy ívű elemzésében:
„Egy midrás szerint (Pirké derabbi Eliezer 10. és Midrás Tánhumá,
Vájikrá 8.) a próféta azért akart a tengeren át menekülni, mert úgy
vélte, hogy az I.ten ott nem éri utol. A szárazföldön nem menekülhetett, hiszen ott jelen van az Örökkévaló dicsősége. A levegőben sem
menekülhetett, mert az Örökkévaló dicsősége ott van az égben is,
így írja a zsoltár (113,4). A tengerrel kapcsolatban pedig sehol nem
7
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Freud, S., Bevezetés a pszichoanalízisbe, Budapest, 1994 (ford.: Hermann Imre),
126., ill. 132. old.

szerepel az Ö.való dicsősége, ottléte, tehát az az I.ten „hatáskörén”
kívül esik, így ott nem érheti utol őt.”8
Láthatjuk, hogy a zsidó hagyomány összhangban van korábbi feltevésünkkel, azaz az ösztönvilágban valóban nincs jelen az isteni rész.
A pára nélküli, kristálytiszta sivatagi levegőben azonban szembesülnünk
kell énünk zavaró megnyilvánulásaival. Ha úgy tetszik, a sivatag légköre
a felettes énnek kedvez. A végtelen csend felszínre hozza a tudatalattiban
megbúvó titkos vágyakat, melyeket a szuper egonak le kell győznie, elaborálnia kell ahhoz, hogy a lélek nagy küldetéseit teljesíteni tudja.
Amennyiben a víz az anya szimbolikáját hordozza magában, úgy a víztelen
sivatag feltehetőleg megegyezik a szigorú apamodell kiábrázolásával. Az
apaközpontú, legtöbbször harcos, agresszív sivatagi kultúrák ezt a feltételezést látszanak igazolni.
A forrás, a sivatag szeme – a maajan – jelképezheti a visszatérést az anyaméhbe. A sivatagba kivonuló kumráni szekta tagjai mindennap alámerültek a mikvében.
Azonban nem csupán az esszénusoknál, hanem az egész judaizmuson végighúzódik ez a kettősség.
Talán az sem véletlen, hogy a bibliai nagy találkozások mindig kötődnek
valamiféleképpen a sivataghoz is és a vízhez is: a nagy találkozások, a nagy
elhívások, a nagy fordulópontok a zsidó nép életében.
Összefoglalásként megállapítható, hogy a vallási élet, s talán a zsidó történelem legmagasztosabb pillanatai víz és a sivatag, víz és a kő vagy a víz és a
homok dichotómiájának találkozásakor következtek el.
Az ókori Izraelben a legcsodálatosabb ünnep a vízmerítés ünnepe volt Jeruzsálemben, szukkot idején. „Mi selo ráá szimchát béjt hásoévá lo ráá
szimchá mijámáv”, azaz „Aki soha nem látta a vízmerítés ünnepét, nem
tapasztalta meg a valódi örömöt életében” – írja a Talmud.9

8	Oláh János, Egy parabolikus prófétai novella a Tanahban. Tradicionális zsidó és
egyéb interpretációk Jóna könyvéhez, rövid introdukcióval, preparációval és transzlációval. Doktori disszertáció, ORZSE, Budapest, 2006 35. oldal
9
BT Szukkah 51,a
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A modern korban a tengerparton, a sivár homokfövenyen született meg a
Közel-Kelet egyik legnagyszerűbb és egyben legellentmondásosabb modern városa, Tel Aviv.
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Metafizika és globalizáció
kereszteződési pontján
(Kísérlet napjaink fundamentalizmusáról)
Egy széles körben osztott nagy értelmezés szerint a globalizáció olyan átfogó, mindenkit érintő egyes problémák összessége, amelyek az egész emberiséget új módon, kvalitatívan, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Ennek szellemében a globalizáció legitim területe például
az ökológiai problematika, a nyersanyaghelyzet, a migráció, a világ közös,
mert határok közé már nem szorítható egészségügyi problémái, a népesedés pozitív vagy negatív világtendenciái. Egy második nagy értelmezés,
amelyhez e munkánk is kapcsolódik, a globalizáció problémáit és egész
jelenségkörét nem egyes konkrét és mindig szingulárisan megjelenő „globális” kérdésekhez (vagy azok valamilyen alapon esetlegesen összeállított
halmazához vagy részhalmazához) köti, de egy új világhelyzet egészének
strukturális és funkcionális összefüggéseit vizsgálja.
A globalizáció érdemi kialakulásának érzékeny kritériumaként használható
napjaink „történelem utáni”, illetve a „történelemben bennemaradt” szférájának megkülönböztetése (Francis Fukuyama). Magától értetődik (jóllehet
ez korántsem az egyetlen kritérium vagy az egyetlen megközelítés), hogy
az e szóhasználat szerint a „történelem végé”-t élő társadalmak egyben a
globalizáció befejezettnek tekinthető (jóllehet még számukra sem lezárt)
realitásában élnek.
A globalizáció előtörténetének mindenkor újabb fokozatai a huszadik század történelmében rendre úgy jelentek meg, mint amelyek gyökeresen és
visszavonhatatlanul átalakították a történelmet és a társadalmat. Ez a modernizáció minden, a „globalitás” irányába előremutató ugrásánál természetesen jelentkező tapasztalat volt, el fog jönni azonban minden valószínűség szerint a globalizáció egyre folytonosabb történelmének kidolgozása
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is. Egyrészt a maguk helyére kell kerülniük a globalizáció huszadik század
előtti nagy lépéseinek, de a globalizáció egy helyesen felfogott történelme
felmenti mind a tudományos reflexiót, mind pedig a mindennapi tudatot
attól a látszólag logikai kényszerrel fellépő gondolati pályától, miszerint
minden nemzedék, minden évtized, minden világpolitikai fordulat, minden
jelentősebb civilizatórikus elmozdulás A (sic!) globalizáció győzelme egy
még „nem globalizálódott” előzetes állapottal szemben.
A globalizáció társadalomelméletileg elsősorban nem egy új, merev és utópikus (világ-)hatalmi szerkezet kialakulását jelenti, de azt, hogy a gazdaság, a politika, a kultúra és a társadalom összes aktorának saját viszonylatait hirtelen globális összefüggésekben kell alakítania. Nemcsak az egyes
nemzetgazdaságok, de az egyes termékcsoportok, iparágak, mezőgazdasági termékekre alakuló csoportok tevékenységének köre, saját versenytársaikkal és szövetségeseikkel való érintkezéseik terepe nem korlátozódik
már földrajzi vagy politikai térben, de a szó szoros értelmében egy homogénné váló globális tér egyes szereplőivé válnak. Mindennek az elsődleges
következménye azonban éppen nem egy absztrakt és áttekinthetetlen új
hatalmi rendszer és hatalmi függőség, de egy új, nem egyszerűen „sokpólusú”, de „végtelen-pólusú” világ létrejövetele, ami már csak azért sem
tekinthető át vagy kontrollálható a régi módokon, mert egy ilyen áttekintés
vagy ellenőrzés valamennyire is teljesnek tekinthető végrehajtással egyszerűen lehetetlen. Mindez persze óriási, addig teljesen elképzelhetetlen
lehetőségeket is jelent az egyes aktorok számára. A létező és valóságos
globalizáció új társadalmi viszonyokat teremt, azon az alapon, hogy melyik
szubjektum, melyik aktor mennyiben részesül valóban a globalizációban,
mennyire vesz részt tevőlegesen abban. Ezért szubjektum és szubjektum,
szubjektum és csoport, csoport és csoport, csoport és nagycsoport között
napjaink küzdelmének igazi tétje a kijutás a globalitás óceánjára és az ott
való eredményes tevékenység lehetőségének megteremtése.
A globalizáció egésze, illetve lényeges és specifikus megjelenése az egyes
funkcionális (al)rendszerekben a mindennapi tudat számára a maga egészében követhetetlen folyamat. Hangsúlyoznunk kell e helyütt, hogy itt
a valóságos globalizáció, a valóságos funkcionális (al)rendszerek olyan
intellektuális megértési problémáira gondolunk, amelyek definíciószerűen
hozzáférhetetlenek a mindennapi tudat számára. A valóságos globalizáció
megértése olyan specifikus tudományos és reflexív ismereteket feltételez,
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amelyek birtoklása önmagától szünteti meg a mindennapi tudat definíció
szerinti szférájának korlátozott érvényét.
A globalizáció realitásainak megjelenítése a mindennapi tudat, azaz a
társadalmi szereplők számára egyrészt mérhetetlenül „extenzív” feladat,
másrészt azonban olyan új, „kvalitatív” feladat is, amely elsősorban a
globalizáció funkcionális és absztrakt minőségeinek a mindennapi tudat
definíciószerűen nem-funkcionális és nem-absztrakt dimenzióiban való
megjelenítését jelenti. A globalizáció viszonyainak, realitásainak megjelenítése új kihívás, napjaink mentális és intellektuális fundamentalizmusának igazi alapja.
A globalizáció, mint új, „világrend”, új strukturális viszonyok rendszere
egészen másként jelenik meg a globális információáramlásban, mint egyegy globális részprobléma (ezúttal például a kábítószerkérdés). A globalizálódó világ megismerésének, értelmezésének kódjai e kódok kezelésének
képességtől” függ. Ezen új kódok dekódolása mindenki számára nehézségeket jelent, amelyek nemcsak a hagyományos értelemben vett mindennapi tudatra, de a tudományos, a művészi tudatformákra is vonatkoznak,
hiszen még egy professzionális számítás technikus sem ismer minden számítógépes rendszert, s egy tőzsdeügynök sem képes áttekinteni a legfontosabb tőzsdei mozgásokat.
A kor jellegéből fakad, hogy a kor civilizációs vívmányainak tudatos használata egyre kevésbé technikai-instrumentális jellegű, s egyre nagyobb
mértékben szemiotikai, azaz a jelek és a kódok ismerete. A társadalom és
a politika civilizációs problematikájának másik legfontosabb dimenziója a
személyes magatartás szintjén fogalmazódik meg és egy olyan kulturált,
humanizált és emancipált magatartást jelöl, amelyik ebben az értelemben
hordozza és testesíti meg a civilizáció eddig elért magaslatait. A két perspektíva természetesen olvad össze a társadalmi érzékelésben: a civilizációs vívmányok egyre kevésbé instrumentális és egyre inkább szemiotikai használata, illetve a társadalmi magatartás civilizált mivolta az adott,
konkrét társadalomontológiai körülmények között nehézségek nélkül egy
magatartás komplexumában egyesül. Már most is szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, hogy e két dimenzió nagy pontossággal feleltethető meg
annak a két mozzanatnak, amit Daniel Bell „gazdasági” és a „kulturális”
modernizáción ért, s e két mozzanat egysége a civilizációs dimenzió köz151

keletű fogalmában sokatmondó tény a két modernizáció szétszakítottságának elemzésekor.
Mára már lecsendesedtek azok a viták, amelyek a peresztrojkával kezdetét
vevő új korszak „globális”, „világtörténeti” vagy éppen „civilizatórikus” jellegével voltak kapcsolatosak. E korszak lassan beleszürkül abba a képzetbe,
amit a „rossz múlt, amit meghaladott a jobb jelen” című megfogalmazással
lehet a legjobban visszaadni, miközben e beleszürkülésnek áldozatul esik
az új kor minőségi nóvuma, egy új globális, világtörténeti és civilizatórikus
korszak pozitív tartalmait lehetővé tevő nyitánya és a másik oldalon a fundamentalizmusok egyre szélesedő intellektuális és társadalmi rétegei.
Huntington a civilizációs különbségek gondolatára alapozta a jelen legfontosabb globalizációs tendenciáinak elméletét. Mind a mű tételeinek, mind a szűkebb korszak meghatározó sajátosságainak, mind pedig
a nagyobbívű stratégiai megfontolásainak megfelelően Huntington igazi
ellenfele Fukuyama. Ha Fukuyama esetében a politikai-politológiai elemzés sikeresnek mondható filozófiai státuszának meghatározása okozhatott
problémát, Huntingtonnál a filozófia- és teórianélküliség, a politológiai
szakirodalom és publicisztika szakmai zsargonjának és féligazságainak teoretikus szintre emelése jelenti az értelmezés legnagyobb nehézségét. Ha
Fukuyamának pontokban mérhető hátrányokat okozott elmélete filozofikus tartalmának nemcsak értelmezése, de ezen tartalmaknak már szimpla
legitimációja is, Huntingtonnál a nem-filozófiai elemek teóriává emelése,
egy fajta fundamentalizmus általánosítása okoz meghatározó zavarokat.
A vezető huntington-i féligazságokhoz tartozik a kulturális és civilizációs
közösségek szemében rémisztő politikai jelentőségének hangsúlyozása.
Teoretikus féligazság, ám (ezért vagy éppen ennek ellenére) nagyhorderejű
politikai-politológiai mozzanat Huntingtonnál az effektív és meghatározó
ellenségkép hiányának új problémája (Huntington, 1996, 18).1
Mindezzel már meg is érkeztünk a középponti huntingtoni tételhez: a jelen,
a kettéosztottság utáni világ új középponti rendező elvének, a civilizációk,
a kultúrák közötti szakadás fundamentalista tételéhez. Huntington ebben a
helyzetben visszaél az ellentétes pozíció artikulálásának immanens nehézségeivel. Az ellentétes pozíciónak ugyanis vagy azt kellene mondania, hogy
1
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Samuel P Huntington.: Kampf der Kulturen. München, Wien, 1996. Europa Verlag
GmbH)

az egyes kultúrák érvénye az egyes régiókban erősebb, mint a globalizáció,
a modernizáció és a monetarizmus egységes rétege (ez valószínűleg nemcsak nem lenne igaz, de az ilyen különbségtétel tudományosan végrehajthatatlan feladat is, gondoljunk csak arra, hogy mondjuk Nyugat-Európára
nézve rangsorba kellene álli tanunk a saját kultúra, illetve a globalizáció
kultúrájának relevanciáját), vagy pedig az ellenkezőjét kellene mondania,
azaz neki kellene kimondania, hogy a regionális vagy nemzeti kultúrák a
második helyre szorultak a globalizáció sajátos és nem mindig örvendetes kultúrája mögé (ami amellett, hogy nem igazán örvendetes kijelentés,
ugyanúgy nem lenne igazolható, mint feltételezett ellentéte).
A civilizációs különbségek, s ha a terminus nem lenne már foglalt, sőt, azon
kívül még alaposan kompromittált is, a „kultúrkörök” huntingtoni elemzésének következő rétege a meglévő és ténylegesen azonosítható kulturális
szférák súlyának, a jelen folyamataiban betöltött szerepének meghatározása.
Samuel S. Huntington civilizációs, illetve kultúrkör-elméletében a kultúrkörök önállóságának és öntörvényűségének újólagos elismerése globalizáció-,
sőt, helyenként egyenesen modernizációellenes dimenziókat ölt. Elegendő
azonban egyetlen pillantást vetnünk földgolyónk jelenlegi „civilizációira”,
hogy pusztán empirikusan kimondhassuk, az amerikai-európai, azaz a „nyugati” civilizáció meghatározóan van jelen az összes többi civilizáció fejlődésében, miközben ez a viszony „fordítva” egyáltalán nem létezik. E tény
explicit tagadása komoly erkölcsi, vagy egyenesen politikai-taktikai kételyeket támaszt Huntington elképzeléseivel szemben. E kétely egyik eleme a
kultúrák és civilizációk mögé mindig odaképzelt (gyakorta explicit módon is
kifejtett) etnikai dimenzió ugyancsak fundamentalista típusú erőltetése.
Akár akarta, akár nem, Huntingtonnak erőteljesen sikerült gondolatmenetével globális gyanúba kevernie mind a kultúra, mind a civilizáció, mind
az identitás, mind pedig a pozitív nemzetállamiság mögött álló tradicionális etnicitás mindeddig értéknek számító, jól csengő fogalmait. Bárki
artikulálja ezek után ezeket az értékeket, az ezekre az értékekre vonatkozó
követelések Huntington után már az antiglobális és végső soron etnikai
természetű politizálás gyanúját kelthetik („1989 után többször hallotta a
világ a ’genocid’ szót, mint a hidegháború bármely tetszőleges öt évében”,
ld. Huntington, 1996. 35.). A kultúra és a civilizáció ezen a nem túl egyszerű és nem túl rövid közvetítésen keresztül „ellenségkép”-pé lettek. E
ponton újabb típusai jelennek meg a huntingtoni, az előzőekben már is153

mertetett féligazságoknak. Számára ugyanis világos, hogy a hasonló kulturális vagy civilizációs értékekkel rendelkező államok („kin countries”)
egymás természetes szövetségesei (Huntington, 1996, 21, 24, etc.), ami
ilyen alapokon nyomban azt is jelenti számára, hogy két, azonos kulturális
háttérrel rendelkező ország szövetsége nyomban potenciális fenyegetés a
többi „kultúra”-ra vagy „civilizáció”-ra nézve.
Szándéka ellenére Huntington egyenesen ironikus helyzetbe kerül a Vasfüggöny utólagos kulturális és civilizatórikus értelmezésével is, hiszen
felkelti bennünk a kérdést, vajon akkor is felléptek volna ilyen kulturális
különbségek, ha 1953 és 1955 között Berija és Molotov szabadon engedi
az NDK-t, vagy éppen nem irtózik a szovjet külpolitika annyira az osztrákmagyar-sógorság egy-az-egyben való beiktatásától az új szövetségi rendszerbe. A Vasfüggönynek ez a Szücs Jenőre emlékeztető kulturális törésvonallá való emelése természetesen nagy politikai-legitimációs haszonnal
jár. Persze eközben a létező Szovjetunió „civilizációs” meghatározása is
igen problematikus, hiszen rendelkezett ugyan a Szovjetunió önálló civilizációs jegyekkel, mégsem volt képes egy öntörvényű és önmaga lábán
megálló kultúrát és civilizációt létrehozni.
Idegenül, közvetíthetetlenül és öntörvényűen élnek egymás mellett
Huntington koncepciójában az egyes nagy civilizációk, illetve kultúrák.
Huntington e fundamentalista fordulata évszázados európai alapbeállítódásokat szüntet és fordít meg. A nagy hagyomány – bármilyen beállítódás alapján tette is ezt – arra volt elsősorban érzékeny, hogy és ahogy a modernizáció
betör az egyes addig elkülönülten létező civilizációk centrumába és széttöri
azokat.
A civilizációs különbségek valós tényeit mindeddig ugyanis többnyire egy globalizációs elmélet érvényét korlátozó elemnek, nem pedig a
globalizáció elégségesen erős kritikájának tekintették. Amíg Fukuyama elméletében benne rejlett egy konstruktív új világrend ajánlása, Huntington
a civilizációk önállósága elismerésének nemes gesztusával sorsára hagyja
a világ többi részét. Érvelése eközben nemcsak kritikusan problematikus,
de még erkölcsileg sem teljesen feddhetetlen, hiszen az értelmezés adott
keretei között számos olvasóját még félre is kell, hogy vezesse. Ha ugyanis belegondolunk abba, hogy a Huntington által említett önálló kultúrák
mindeddig a globalizáció ellenségesnek és fenyegetőnek érzett kihívását
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próbálták ellensúlyozni, azaz éppen civilizációs identitásukat kellett szívósan védelmezzék a globalizáció uniformizáló hatásával szemben, joggal
feltételezhetjük, hogy a világ sok táján a Huntington-teorémát elsősorban
nem egy új izolacionizmus, de éppen ellenkezőleg, egy új, a civilizációs
öntörvényűségeket tudományos szinten is elismerő magatartás dokumentumának fogják (helytelenül) értékelni.
Huntington fundamentalizmusa csak egy az 1989 utáni korszak számos
fundamentalista irányzata közül, paradox módon éppen Fukuyama „történelem vége”-elméletének nagy ellenségképe is egy fundamentalizmus
volt, a globalizáció immár Amerikán kívüli fundamentalista ellenfeleinek
személyében. A fundamentalizmus azonban nemcsak strukturális pozíció
vagy a világ egy globális rajzolata, de intellektuális szerkezet is, kicsit pontatlanul kifejezve „filozófia”.
Amikor a fundamentalizmust a maga gondolati szerkezet alapján metafizikának, mégpedig az újkori evilági metafizikák egyik különleges, egyben a legjelentősebb történelmi szerepet is eljátszó változatának tekintjük,
nyomban két szempontból is módosítjuk a fundamentalizmussal foglalkozó elméleti közelítések logikáját.
A fundamentalizmusnak metafizikaként való felfogása új elemeket vihet a téma kutatásának eddigi meghatározó, fő szempontjai közé is. Mivel modern és evilági metafizikának tekinti a fundamentalizmust, természetes módon választhatja el egymástól az egykori és jelenlegi vallásos
motiváltságú fundamentalizmust a par excellence modern fundamentalizmustól. Az elválasztás kritériumát a metafizika két nagy korszakának
(„túlvilági” – „evilági”) természetes és történelemkonstituáló különbsége
határozza meg. Amíg a vallási keretben megjelenő fundamentalizmus még
egy túlvilági metafizika fogalmi rendszerében helyezkedik el, az evilági
(és ezen az okon pozitívnak nevezhető) pozitív metafizika, minden evilági és pozitív metafizika, egy poszt-religiózus korszak és meggyőződés
terméke. A pozitív, evilági metafizikák ideje akkor jön el, amikor a vallás
átfogó plauzibilitása megrendül. Ahogy tehát a túlvilági és evilági metafizikák egyrészt két történelmi korszakot, másrészt két egymástól lényegesen különböző gondolatrendszert jelenítenek meg, úgy válik el egymástól
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az a fundamentalizmus, ami a túlvilági, illetve az, ami az evilági metafizika
jegyében fogalmazódik meg.2
A fundamentalizmusnak evilági metafizikaként való felfogása rendező elvként is szolgálhat a „jobb-”, illetve a „baloldali” fundamentalizmusok elkülönítésének valamelyes tárgyi megalapozásakor is. Amíg ugyanis a jobboldali
fundamentalizmusok gyakorlatilag kivétel nélkül az evilági metafizika gondolkodási típusának keretei között mozognak, a baloldali (baloldali típusú)
fundamentalizmusok ebből a szempontból vegyesebb képet mutatnak, hiszen
közöttük már vannak „metafizika-kritikus” felfogások is, amelyek a „modernség” valamilyen szempontú evilági metafizikai karakterét támadják.3
A fundamentalizmusnak, mint evilági metafizikának a felfogása továbbá hiátus nélkül építhető össze mindazokkal az elsősorban társadalomlélektani,
de politikai vagy más diszciplínába tartozó megközelítésekkel is, amelyek
a fundamentalizmust a szűkebben vagy tágabban felfogott „előítélet”-ek
jelenségkörébe sorolják. Világos ugyanis, hogy az, ami a társadalomlélektan (vagy általában a lélektan) számára „előítélet”, a tudásszociológia és az
ideológiakritika számára „evilági metafizika” lehet.4
Az evilági metafizika, más néven a „pozitív” metafizika meghatározására az eddigiekben már több ízben tettünk kísérletet.5 Az evilági, pozi2

3

4
5
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A két „metafizika” meghatározta két, eltérő eredetű fundamentalizmus között lehetségesek természetesen átfedések, nem egyszer még a kontinuitás nyomai is fellelhetőek. Megközelítésünk szempontjából mégis egészen rendkívűli fontossága van
ennek a megkülönböztetésnek, hiszen felfogásunkban a releváns, az újkori fundamentalizmus, mint evilági metafizika csak az egyik fogalomnak rendelhető alá.
Nem hisszük természetesen, hogy a fundamentalizmus (vagy akár egy másik evilági
pozitiv metafizika) „jobb”- és „baloldali” változatainak elkülönítése maradéktalanul
lehetséges lenne. Napjaink konkrét vitáiban ennek azért is van alárendeltebb szerepe,
mert az abban referált fundamentalizmusok túlnyomórészt konzervatív, tradicionalista jellegűek s ezért inkább a jobboldalhoz sorolhatóak.
A szociálpszichológiának nem feladata az előítélet jelenségének további ideológiakritikai vizsgálata, azaz annak a kérdésnek a feltevése, vajon a társadalomban működő előítélet végső soron egy evilági metafizikai ítéletre megy-e vissza vagy nem.
A „pozitív” vagy „evilági” metafizika tudásszociológiai, ideológiakritikai, filozófia- és eszmetörténeti elemzésére e tanulmány megírása előtt a következő tanulmányainkban tettünk kísérletet: „Max Horkheimer und die Denkstruktur der positiven
politischen Metaphysik”, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitaet Halle,
XXXXI,92. 6. kötet, 55-58.; „Nietzsche, Baeumler, Heidegger und die Folgen”,
in: Heidegger. Technik-Ethik-Politik. Herausgegeben von Reinhard Margreiter und

tív metafizika pozitív jegyei közé tartozik, hogy hűen minden metafizika
alapjelentéséhez, ez is átfogóan világmagyarázó, létértelmező, léttörvényi
funkciókat magára vállaló gondolati artikuláció. A filozófiai és teológiai
hagyomány évezredes léttörvény-funkciót magukra vállaló, a túlvilágiságra építő metafizikák a „világ varázstalanításá”-nak6 folyamata során, sokat és sokszor elemzett módon megdőlnek. A modernizáció folyamataiban
azonban a mindennapi tudat szakadatlanul újratermeli az evilági metafizikák beláthatatlan sorát.
A mindennapi tudatot mindazonáltal nem akarjuk úgy beállítani, mintha az
nem állna másból, mint potenciális, metafizikus karakterű léttörvényiségek
termeléséből, hiszen megvan benne a metafizika, minden metafizika kritikájának képessége is.7
Meghatározó tény azonban mégis, hogy a modern mindennapi tudatnak
rendkívüli nehézségeket okoz az a par excellence újkori feltételrendszer,
amelynek erőterében egyrészt egy mindenoldalúan elismert (és elismertetett) tudományos, racionális világban él, amelyben mindennek megvan a
„maga oka”, a „maga törvénye”, amelynek eltérő szféráival ugyanúgy gondosan elválasztott szaktudományok foglalkoznak, mint ahogy a modern
kórházban az összes beteg szervvel a racionálisan elválasztott, külön kórházi
Karl Leidlmair. Würzburg, 1991. 229-238; „Die Stellung der Nietzsche-Deutung bei
der Beurteilung der Rolle und des Schicksals Martin Heideggers im Dritten Reich”,
in: Zur philosophischen Aktualitaet Heideggers. Band 1. Philosophie und Politik.
Herausgegeben von Dietrich Papenfuss und Otto P”ggeler. Frankfurt am Main, 1991.
425-440.; „A pozitiv politikai metafizika rekonstrukciója”, in: Valóság. 1989/6.
28-39.; „Zum Begriff der positiven politischen Metaphysik”, in: Berichte des 12.
Internationalen Wittgenstein-Symposiums: Recht-Politik-Gesellschaft. Wien, 1988.
65-70.; „Positive politische Metaphysik als Grundstruktur faschistischen Denkens”,
in: Traditionen und Traditionssuche des deutschen Faschismus. Halle (Saale), 1987.
S. 131–137.; „Történelem és társadalomlélektan. Bibó István fasizmus-magyarázata”, in: Valóság, 1984/9. 42–49.; „Nietzsche, Baeumler avagy egy teljes fasiszta
metafizika problémája”, in: Valóság, 1982/9. 71–79. (németül „Nietzsche, Baeumler
oder das Problem der positiven politischen Metaphysik”, in: Annales, Bd. XVI. 1982.)
6	Max Weber híres tétele, az „Entzauberung der Welt” minden evilági metafizika közvetlen geneológikus összetevői között szerepel. Egyúttal ezzel most (tudásszociológiai-ideológiakritikai) oldalról is láthatóvá válik az „fundamentalizmus” és a „modernizáció” (s természetesen a globalizáció!) elválaszthatatlan kapcsolata is. .
7
L. erről e sorok szerzőjétől „A mindennapi tudat tizenhárom alapelve”, in: Valóság,
1986/12. 26-31., valamint „Die Grundprinzipien des modernen Alltagsbewusstseins im
Spiegel ihrer Geschichte”, in: Prima Philosophia, Band 5., Heft 3. 1992. 279-293.
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osztályok, másrészt, ezzel egyidejűleg, csak az egész egyéni és társadalmi
létnek nincs „értelme”.8 Ez az az alapkonfliktus, amelyből a mindennapi tudat pozitív, evilági metafizika-gerjesztő képessége artikulálódik.
Az, hogy a mindennapi tudat léttörvényiség iránti vágyát csak „pozitív”,
„evilági” metafizika elégítheti ki, a világ „varázstalanítása”, a szekularizáció folyamatainak végbemenetele után magától értetődő tény. Az új
léttörvényiség nem „univerzalista”. Nem tételezi fel egy, a világ fölött álló
szellem létét, amelyik hordozója és foglalata a léttörvényiségnek. Az új
metafizika „evilági”, „pozitív” elvet választ, olyat, ami a létezők sokféleségén át a maga „törvényszerű” működését kifejti. „Pozitív” és „evilági” ez
a metafizika. „Pozitív” azért, mert egy gyökeresen és félreismerhetetlenül
„pozitív”, a pozitív valóság szemlélete, érzékelése és tapasztalata alapján
a léttörvényiség e specifikus funkciójára kiválasztott a pozitív valóságból e célra kiválasztott fogalomról vagy jelenségről van szó. Lényegében
ugyanezért „evilági” is. Ahhoz ugyanis, hogy beszélni lehessen a „vér”, a
„rög”, a „vezér”, a „háború” fogalmairól, mint amelyek kielégítik azokat
a kritériumokat, amelyeket a léttörvényiséggel szemben állítanak, rendelkezni kell a „vér” stb. fogalmainak olyan pozitív, evilági értelmezéseivel,
amelyek alapján a szóban forgó fogalom képes lehet ellátni a hiányzó
léttörvényiséget pozitívan meghatározó új, átfogó elv funkcióját. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a „háború” maradéktalanul evilági és pozitív fogalom, aminek vajmi kevés köze van bármiféle transzcendenciához. Mint
ilyen, azaz mint az „evilágiságból” kiválasztott elv és tartalom válik azután
például a háború egy evilági „háború”-metafizika kiindulópontjává. Kialakulása, megszilárdulása után a „háború”-metafizika is képes arra, hogy
maradéktalanul ellássa az evilági léttörvényiség összes funkcióját.9
8

9
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A modern mindennapi tudatnak ez a condition humaineje természetesen önmagában
is sokszorosan további elemzésekre váró jelenség. Mi egyrészt ki akartuk hangsúlyozni azt az összefüggő követelményrendszert, amelyben a modern mindennapi
tudat él és amelynek végső eredője éppen az, hogy minden rész-szférának megvan
a maga „racionalitása”, „tudománya”, „törvénye”, „szabálya”, miközben ugyanez a
mindennapi tudat az egész „cél”- és „törvény”-nélküliségével kénytelen szembenézni számos vitálisan és szociálisan meghatározó összefüggésben.
Az evilági pozitív metafizikák számának e nagyságrendje önmagában is önálló kutatások tárgya kell hogy legyen, hiszen az itt felvázolt léttörvényiség nemcsak a mindennapi tudat szférájában, hanem egy „örök”-nek tűnő tudományos vagy filozófiai
elmélet alakjában is megszülethet.

Azzal hogy az fundamentalizmust evilági metafizikának tekintjük, azt mondjuk, hogy az fundamentalista éppen azon a módon állítja a modernség láthatatlan erőinek történelmi szerepét evilági metafizikája középpontjába, mint
a „háború”-metafizika képviselője a háborút. Ugyanúgy pillantja meg a történelmi mozgásban a látható világon túlmutató valóságos léttörvény pozitív,
evilági elvét, mint amaz a háborúban. Mivel a modernség az evilági, pozitív
metafizikák szinte hihetetlen számát termelte ki,10 ezért e felfogás szerint a
fundamentalizmus egy a számtalan modern evilági metafizika közül.
Az evilági, a pozitív metafizika eddigi két pozitív tulajdonságának (a metafizika elvének „pozitivitása”, „evilágisága”, illetve az evilági metafizika
„léttörvényisége”) elemző ismertetése után úgy gondolhatnánk, hogy a mindennapi tudat e spontánnak, természetesnek mondható vonzódása az evilági
metafizika válfajai iránt a világ varázsoktól való megfosztottságának modern
realitásai között legalábbis érthető. Emiatt még bizonyos rokonszenvező
együttérzéssel is lehetséges lenne e felé a mindennapi tudat felé fordulnunk.
Az evilági, pozitív metafizikák három meghatározó negatív tulajdonsága azonban hamar eloszlathatja a mindennapi tudatnak az evilági metafizika iránti vonzalmaiból gerjedő megértés érzelmeit. E három negatív tulajdonság közös forrása az, hogy az evilági metafizikában megtestesülő
léttörvényiségnek modern korunkban már új riválisokkal is szembe kell néznie. Bármilyen pozitív, evilági elvnek a metafizika alapjává való választása
ugyanis korunkban már nemcsak azt a pozitív aktust jelenti, hogy elfogadjuk
mondjuk a háború pozitív, evilági jelenségét az összes többi fenomén mögött
álló, azokat mozgató és összetartó „lét-törvény”-nek, hanem azt is, hogy az
így kiválasztott lehetséges „léttörvény” érvényét kritika és vizsgálat nélkül
előnyben kell részesítenünk a tudomány, a politika (társadalmi praxis) és
a történelem ugyanarra az összefüggésre vonatkozó magyarázataival szemben. Nem lehet, nem lehetne tehát korunkban „büntetlenül” és „naivan” engedni az evilági metafizika iránti szükségletünknek, mert bármely evilági
metafizika konkrét kiválasztása nyomban e háromszoros konfliktusba sodor
10

A mindennnapi tudat „természetes” feltételei között a pozitív, evilági metafizikákkal
együttjáró e hármas destruktív potenciál elfogadásának kényszerét nem tekinthetjűk
tudatosnak. Más szóval, aki esetleg pozitív evilági metafizikának tekintette a „háború” jelenségét, bizonyosan nem volt kifejtett formában tisztában azzal, hogy ettől
kezdve ő egy „tudomány”-, „politika (praxis)”- illetve egy „történelemellenes” állásponton áll.
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bennünket. Az ugyanazon jelenség magyarázatára rendelkezésre álló tudományos (politikai, történelmi) magyarázat ugyanis puszta létével lehetetleníti el annak az evilági metafizikának az érvényét, amelyre esetleg vágynák.
Ebből az alapkonfliktusból születik az evilági metafizika kikerülhetetlen tudományellenessége, politika (praxis-)ellenessége és történelemellenessége az
interpretációban. Hiszen – hogy mindhárom összefüggést egy, közös példával
érzékeltessük – ha valaki mondjuk a háború evilági metafizikájának álláspontján áll, annak számára a háború keletkezésének összes tudományos vizsgálata teljesen értelmetlen, a háború politikai vetületei úgyszintén (nem franciák
harcolnak németekkel bonyolult külső és belső politikai koordináták között,
de mindkét fél egyszerűen betelje siti azt a léttörvényiséget, amit a háború
metafizikája számára előír). Nem más azonban a helyzet a történelemmel sem.
A háborút nem bonyolult történelmi térben élő aktorok robbantják ki és vívják,
de ők is puszta marionettjei a háború pozitív, evilági metafizikájának.
A pozitív, evilági metafizikák tehát nem egyszerűen a mindennapi tudatot kétségtelenül kínzó hatalmas vákuumot spontánul kitöltő tartalmak,
de hihetetlen erejű, szükségszerű, hármas destruktív potenciállal is rendelkeznek. Amíg talán hajlamosak lennénk megérteni pozitív létrejöttüket,
úgy válik világossá destruktivitásuk traumatizáló realitása is.11 A pozitív,
evilági metafizika ezért legélesebb ellentétben éppen a mindenkori kritikai tudományossággal van. Ezt az összefüggést azonban jórészt elfedi,
hogy a modern evilági metafizika „tudományos”; szelektív viszonyt épít
ki a tudományokhoz. Miközben az egyszer elfogadott pozitív metafizika
„léttörvényiségé”-nek érvénye erősebb, mint az ugyanarra a jelenségre vonatkozó tudományos kijelentés, az evilági pozitív metafizika rendkívül hálásnak bizonyul(t) olyan igazolt tudományos tételekért, amelyek vélt vagy
valóságos módon az ő igazát támasztják alá. Csak a fundamentalizmus kérdéskörénél maradva: se szeri, se száma azoknak a törekvéseknek, hogy az
fundamentalista álláspont önmaga igazságát „tudományosan” bizonyítsa.
E problémának megvan a saját komplett kultúrtörténete, csak említjük e
11
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A fundamentalista álláspont (minden ilyen álláspont!) „tudományos” igazolásának
említett egész kulturtörténetére természetesen ezek között a keretek között csak utalni tudunk.

tézis „kulturális”, „történelmi”, „genetikai”, „biológiai”, „szociológiai”,
„szociobiológiai” vagy „statisztikai” igazolási lehetőségeit.12
A fundamentalizmust tehát klasszikusan egyértelmű evilági pozitív metafizikának tekintjük. A fundamentalizmus egy evilági metafizika, voltaképpen „modernség hatalmai”-nak metafizikájának álláspontján áll. Metafizikájának pozitív elve a korántsem túlvilági, hanem nagyonis „pozitív”,
nagyonis „evilági” meggyőződés, hogy a modern társadalom Szines jelenségvilága, mint látszat mögött meghúzódó „léttörvény” nem más,mint az
„ismeretlen hatalmak” – többféleképpen megfogalmazott – uralma.13
Ez a „metafizikai elv”, mint működő léttörvény minden további nélkül kielégíti a „léttörvényiség” pozitív kritériumait. Az evilági metafizikai alapon
álló (érzékelő és gondolkodó) fundamentalizmus hiánytalanul operál azonban az evilági metafizika három negatív kritériumával is. Evilági metafizikájának érvénye, a „gonosz” uralmának tézise erősebbnek fog bizonyulni
szemében, mint a valóságos társadalmi hatalomra vonatkozó tudományos,
politikai vagy történelmi érvek, amelyeknek egyes „részigazságait” még
természetesen el is ismerheti úgy, hogy az ne változtasson az evilági metafizika alapvető igazságtartalmán.14 Nem minden evilági metafizika „politikai”, azaz politikai, politikai-ideológiai szerepet (is) játszó metafizika, de
azért az evilági metafizika összehasonlíthatatlan jelentősége éppen abból
következik, hogy éppen, mint evilági metafizika az esetek túlnyomó többségében mind „felülről”, tudatos intenciókkal, mind pedig „alulról”, azaz
spontán módon kerül be a politika szférájába.
A mindennapi tudatot, a fundamentalizmus közegét és médiumát, kezdetektől fogva és mindvégig intenzíven kutatták elmúlt korok filozófiai és
12

13

14

Nincs fundamentalizmus a „központ” uralmának tézise nélkül. Elméleti kereteink
között éppen ez a „világuralom” alkalmas a „léttörvény”-funkció tartalmi, azaz „pozitív”, azaz „evilági” megalapozására..
Az ilyen metafizika sajátos, belső verifikációs szabálya ugyanis az, hogy a konkrét metafizikai elv léttörvényiségét nem korlátozza az ezzel ellentétes realitás léte. A háborút,
mint evilági metafizikai elvet képviselő „gondolkodó”-t a béke néhány évtizede vagy
akár évszázada sem kell, hogy meggyőzze arról, hogy ez a léttörvény nem létezik.
Különösen is ki kell emelnünk azt, hogy minden konkrét fundamentalizmus konkrét
ellenségképe mindig nemzetközi vagy más módon internacionalista, kozmopolita, s
n em kötődik egy konkrét társadalmi-történeti térhez. Sok más mozzanat mellett a
modernizáció- és globalizációellenesség is ebből ered.
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szcientikus áramlatai is. Azonban a mindennapi tudatot sem a mi mai fogalmaink, sem az egykori, hitelesen eredeti fogalmak alapján nem vizsgálták önállóan, azaz nem tették azt önálló tudományos kutatás tárgyává.
A politika-, a vallás alrendszereinek nagy problémanyalábján túlmenően
pedig kimeríthetetlen kincsestára a mindennapi tudat működésének és történetének maga a szépirodalom, hiszen mi más a specifikus irodalmi tevékenység, mint a társadalmi praxis mimezise. Nem csoda, hogy az irodalom
(és tágabban természetesen a művészetek egésze) kutatásánál felmerülő
kor- és stílustanulmányok nagy része nem is tudja kikerülni egy-egy korszak mindennapi tudatának rekonstrukcióját, ami azt jelenti, hogy a mindennapi tudat történetének jó részét az eredetileg irodalomtörténeti célokat
szolgáló kor- és stílustanulmányokban lelhetjük fel.
A mindennapi tudatnak a vele érintkező tudásterületekkel való kapcsolatrendszere természetesen nemcsak a mindennapi tudat tudományelméleti
meghatározásának szempontjából igen fontos, de igen lényeges heurisztikus előrelépést jelenthet azoknak a területeknek a feltárásában is, amelyek
a mindennapi tudat határterületein helyezkednek el. Ezért e kérdések tisztázása nem kizárólag a mindennapi tudat kutatásának saját érdeke.
Minden ideológia széles felületeken fedi le a mindennapi tudat területét,
hiszen az ideológiának mind hordozója, mind pedig célcsoportja éppen a
mindennapi tudat. Az az ideológia, ami nem honosodik meg a mindennapi
tudatban, nem egyszerűen rossz ideológia, de nem is ideológia. Ez azonban
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mindennapi tudat tudásszociológiai tárgya egyenlő lenne az ideológiával. A mindennapi tudat minden aktuális állapotában fellelhetőek ideológiai elemek és reziduumok, mindez azonban
korántsem szól az ellen, hogy a mindennapi tudat nem azonos az ideologikus tudattal. Nemcsak a mindennapi tudat sajátosságait világit hatja meg új
és új oldalakról az ideológia területétől való módszeres elválasztás, de az
ideológia komplexumának feltárását is számos új szemponttal gazdagíthatja a mindennapi tudat kutatásában elért minden új eredmény. Nemcsak az
ideológiai felől lehet meghatározni a mindennapi tudatot, de a mindennapi
tudat felől is az ideológiát. Egy ilyen megalapozottságú ideológia-definíció
lehetősége például az, ha a mindennapi tudat funkcionális alapelveinek és
adott történeti realizációjának együttesét, ami mint „eredő” jelenik meg a
mindennapi tudat mindenkori aktuális állapotaként, egy-egy szociológiailag azonosítható rétegre vetítjük és így jutunk el – az egyes társadalmi
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csoportok sajátos perspektivizmusától egy-egy korszak vagy társadalmi tér
ideológiai változatainak teljességéhez.
A mindennapi tudat valóságfeldolgozó munkájának egyik legfontosabb szervező elve a spontán harmonisztika. Ennek közvetlen tartalma az, hogy a mindennapi tudat mind tartalmilag (a körülötte létező dolgok és jelenségek spontánul rendezkednek el egy univerzalista jellegű harmóniába, illetve harmonikus
rendbe), mind szerkezetileg (e rend szerkezeteitől van szó) harmonisztikus
függőségi rendszerekben gondolkodik. Ilyen tartalmú más elvekkel együtt ez
az elv a mindennapi tudat mélyre nyúló belső vágyát fogalmazza meg.
A mindennapi tudat nem lehet ugyanis meg a világ valamiféle harmonisztikus
rendjének elképzelése nélkül, ami szinte út az evilági metafizika „alulról” felépülő szükséglete felé. A világ harmonisztika nélkül egyszerűen elfogadhatatlan
a mindennapi tudat számára. Sematizáló és egyben a maga módján végrehajtott „racionalizáló” funkciója éppen olyan egyértelmű, mint a visszamenőleges
teleologizálás elvének esetében. A spontán harmonisztika elve mindenképpen
archaikus és az emberiség ősi történelmének lenyomata, szorosan kapcsolódik a mágiához és a mítoszhoz, amelyek elsődleges lényege ugyancsak a természet erőinek valamiféle harmonisztikus felfogása, illetve ezen erőknek egy
harmonisztikus magatartásra való rábírása volt. A spontán harmonisztikára is
vonatkozik azonban az a sajátosan a mindennapi tudatra jellemző korlátozás, miszerint a spontán harmonisztika elvének még legegyértelműbb képviselete sem
jelenti azt, hogy emellett a mindennapi tudat ne érzékelné vagy éppen ne tudatosítaná a valóság nem-harmonisztikus elemeit. Ezt sok oknál fogva nem is tehetné
meg. A dolgok univerzalisztikus színezetű harmóniájának képzete azonban akkor is fenntartható, ha nem minden valóságos összefüggés támasztja alá..
A fundamentalizmus lehetőségét hordozó spontán harmonisztika a mindennapi tudat része, a nagy filozófiában az evilági metafizika már sokkal
ritkább jelenség.
A schopenhaueri filozófia egészének filozófiai „discours”-ként, önálló tudásrendként való felfogását a következő meggondolások támasztják alá:
Schopenhauer maga is hangoztatta, hogy filozófiája minden tudásterületre
kiterjed, „az empirikus valóság és a transzcendentális idealitás” egységét
valósítja meg15 s gyakorlatilag az összes végső kérdést felteszi és megvála15

Ld. Die Welt als Wille und Vorstellung. Lipcse, 1938. I. kötet, 4.
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szolja.16 Schopenhauer igényt tart arra, hogy filozófiájának összes szisztematikus helyén mindenkor saját egzisztenciális teljességében legyen „jelen” filozófiai „én”-je is, s ez az igény megfeleltethető a filozófiai diskurzus e dolgozatban használt fogalmának.17
E filozófiai diskurzus mai szemmel talán leglényegesebb vonása a metafizikai és a pozitivista törekvés egymásba simuló harmóniája, mely csak úgy
volt lehetséges, hogy gondolkodónk egyszerűen túltette magát az összes
számottevő filozófiai paradigma módszerbeli előírásain. Ezen kettősséget
is jóval egyszerűbb a filozófiai „discours” felépítésének mozzanataival
magarázni, mint szembenézni e koncepciónak a kor fogalmai szerinti hajmeresztő szakszerűtlenségével. Hiszen egy olyan filozófia, amelyik mint
világmagyarázat nem egyesíti az összes kérdésfeltevés (így metafizika és
pozitivizmus) összes pozitív lehetőségét, számára nyílt vereség lett volna.
Schopenhauer (mint a mindennapi tudat mind a mai napig) a szó szoros
értelmében minden titok „mélyére akar látni”, a filozófus kedves metaforájával szólva, fel akarja lebbenteni Maja fátylát, hogy a „világot összetartó
titkot” (Weltgeheimnis) végre megismerje. Egyenesen goethei, sokszor Faust egyes fordulataira emlékeztetnek megismerési credo-i:”A filozófiának
minden létezés legbensőbb lényegét kell felmutatnia.”18 Másutt az akaratot
nevezi olyan”varázsszónak” (!). mely „minden dolog legbensőbb lényegét” tárja fel „a természetben”.19 A diskurzus oldaláról való megközelítés
jól mutatja, hogy Schopenhauer metafizikai törekvései mennyire közvetlen
és közvetítetlen artikulációk voltak, amelyeket szerzőjük utólag szembesített kora más filozófiai eredményeivel (mint láttuk, általában úgy, ahogy
azokat rövid úton minősítette a maga már kész koncepciója alapján). De ez
vezette az egyes szcientikus kérdésekben is; őt valóban az foglalkoztatta,
hogy mi rejlik az elektromosság és mágnesesség mögött mint „metafizikai
elv”. A tudomány nem sokkal később azonban már egyáltalán nem érdeklődött ilyen mozzanatok iránt.
A fő mű lényegét egy helyen úgy jellemzi, mint ami azzal a gondolattal azonos, amit
„filozófia néven” már nagyon régóta kerestek. (U.o.VII.)
17
Legszemléletesebben mutatja ezt talán az „ínségnek és a szükségletnek e világa” megjelölés állandó visszatérése („diese Welt der Not und des Bedürfnisses”), ami az ember
és egyben a filozófus személyes értékelésének szakadatlan jelenlétét biztosítja. De e jelenlét számos, diszciplinárisan jobban konkretizált összefüggésben is tovább munkál.
18	Die Welt als Wille und Vorstellung, I. kötet, XXV.
19	Die Welt als Wille und Vorstellung, I. kötet, 133.
16
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Az újszövetségi interkulturális
jövevényszavak kérdése
Bevezetés
Az Újszövetség születése óta tudja a kereszténység, hogy a koiné görög
nyelv – amelyen az íródott – nem homogén: Tartalmaz olyan szavakat,
kifejezéseket, sőt egész mondatrészeket is, amelyek más kultúrákból erednek. Ezek az Újszövetség teológiai mondanivalójával indirekt módon hozhatók összefüggésbe, ezért jelenlétük a szövegben csak részben teológiai kérdés; a nyelvészet tudománya is foglalkozik a jelenséggel, amelyet
interkulturális, vagyis kultúrák közötti nyelvészetnek is nevezhetünk. Az
elnevezést e nyelvi sajátosságra egy bizonyos szempontból előnyösnek látom a teológiában is, és a magam részéről javaslom a későbbiekben az Újszövetség exegéziséhez használni a saját kutatásaimmal megerősítve azt.1
Jelen tanulmányomban erre szeretnék konkrét példákat mutatni.2

Interkulturális példák a latin
és a klasszikus görög nyelvterületekről
A passió történetben az evangélisták használnak olyan latin eredetű szavakat, amelyek a katonai szóhasználatban voltak fontosak. Ilyen pl. a
praitōrion amit „őrháznak”, vagy „törvényháznak” fordítanak, vagy a
1

2

A fogalom a mai nyelvészetben ismert. Mivel a felvilágosodás kora óta a profán
nyelvészet kiváló eszköze a bibliai exegézisnek itt is kimutathatóak párhuzamok. A
későbbiekben ezzel részletesen is foglalkozok. A fogalom használatához lásd pl. az
ELTE Nyelvtudományi Intézetének, Interkulturális Nyelvészettel foglalkozó Doktori
Iskoláját. In: http://www.btk.elte.hu/doctisk/nyelv/interkulturalis. 2011. 10. 04.
Kutatásaim doktori értekezés részét képezik, amely az újszövetségi hapax legomenonok használatának és abból adódó csoportosításának problematikájával foglalkozik. A
kutatás a Károli Gáspár Református Egyetem Újszövetségi Tanszékén folyik Dr. habil
Balla Péter vezetése alatt. A védés várható időpontja 2014. akadémiai év vége.
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hēgemōn amelyet általában „helytartónak” szoktak meghatározni a fordítók.3 E kifejezések két okból maradhattak fenn a koiné nyelvben: 1)
Vagy meg akarták őrizni az írók eredeti latin hangzásban, mert a gyakorlatban így ejtették ki, tehát átírták görög betűkkel, 2) vagy olyan speciális
tartalommal bírtak, amelyeket nem volt képes kifejezni az attikai görög
nyelv.4 Mindezek mellett azonban meg lehet jegyezni, hogy e szavak nem
tartoztak a görög nyelv természetes szókészletéhez.5
Nem egy esetben az Újszövetség írói a klasszikus görög irodalomból is
idéznek nemcsak szavakat, hanem teljes kifejezéseket. Lukács elmondása
alapján az Apostolok Cselekedeteiben a 26,14-ben (és még egyes szövegvariánsok esetében 9,5-ben is)6 Jézus Krisztus szólítja meg Pált egy ilyen
kifejezéssel: „nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod (sklēron soi pros
kentra laktizein)”. Ez Euripidész, a bakkhásnők című tragédiájából vett
3

4

5

6
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Szó szerint „hegemónia mesternek” kellene fordítani. Ez nem csak egy konkrét személy titulusa lehet, hanem vezetés, vezérszerep, hatalmi fölény, felsőbbség; valamely
osztály v. állam vezető szerepe a többi osztállyal, v. állammal szemben jelentésben
is értelmezhető. Így lényegesen többet takar a szótári jelentés, mint ami kiderül a
passiótörténet bármely változatából, hacsak a kontextus által behatárolt jelentést nem
vesszük alapul. Lásd: http://www.kislexikon.hu/hegemonia_a.html 2011.10.05.
Az attikai görög nyelvet pozitív mintának tekingetjük. A legtöbb újszövetségi teológus a koiné szövegromlását az attikai nyelvjárásból vezeti le, mintha az lenne a legtökéletesebb nyelvészeti szempontból. Ez a nézet mára már nem képez privillégiumot, a
Septuaginta nyelvét inkább érdemes az Újszövetséghez hasonlítani. Lásd: Stanley E.
Porter, The Greek Language of the New Testament. In: Stanley E. Porter, Handbook
to Exegesis of The New Testament. (Szerk. S. E. Porter). Brill Academic Publisers,
Inc. Boston – Leiden, 2002. 99-131. o.
Saját kutatásaim alapján a Septuaginta szókészlete 12 272 szó körül van (+/- 2-3%)
beleértve a tulajdonneveket is, az Újszövetség szókészlete 6 191 szó (+/- 2-3%) tulajdonnevekkel együtt. A kérdés csupán azt, hogy az Újszövetség nyelvét, amely láthatóan kevesebb szókincsből áll és egyébként is több interkulturális jövevényszót
tartalmaz, mihez közelítsük: 1. Az attikai nyelvhez, vagy 2. A Septuagintához, amely
a Kr.e. 3. sz. alexandriai nyelvi állapotát tükrözi? Az interkulturális nyelvészet segítségével ez a kérdés egészen más perspektívába kerül. A Septuaginta szókészletét
Edwin Hatch – Henry A. Redpath, A Concordance to The Septuagint, Baker Book
House, Grand Rapids, Michigan 49506. 1987. kiadvány alapján közöltem az Újszövetségét szókészletét pedig Horst Balz – Gerhard Schneider, Exegetical Dictionary of
The New Testament. Volume I-III. William B. Eerdmans Publishing Company Grand
Rapids, Michigan, 1990.
Nestle-Aland szövegben a 9,5-ben lábjegyzete alapján előfordul a A B C E P Y és
p74 szövegforrásokban.

idézet.7 Hasonlóan szóba jöhet Pál apostol areopáguszi védőbeszédében
(ApCsel 17,23) az „Ismeretlen Istennek” kifejezés (agnōstō theō) amelyet
ugyan az athéni oltárokon egyes számban találtak meg és főként latin nyelven, de feltételezhetően Pál apostol szándékos retorikai fogásként megmásítva idézte azt egyes számban a sztoikus és epikureus filozófusoknak,
amely így más tartalommal bírt.8
Mindezek mellett számos példát találunk héber, de főként arám nyelvi jelenségekre is, az egyes szavak jelenlététől kezdve a mondattani sajátságokig, amelyekről az Újszövetség szövege, de azon belül Pál apostol levelei
és a Jelenések könyve különösen szép számban tanúskodnak. Érdekes ez
a jelenség az arám nyelvből eredő olyan kifejezések esetében, amelyek a
vallás gyakorlásával kapcsolatos terminus technikusok, és amelyek használata azért elengedhetetlen, mert a héber, vagy arám nyelvben ún. „foglalt”
kifejezések, tehát nem helyettesíthetők mással.9 Néhány ezek esetében
annyira specifikus, hogy még a Septuaginta sem fordítja le, non-deklinatív
formában átveszi az arám nyelvből, így interkulturális jövevényszóvá válik az Újszövetségben, mert nem tartozik a görög nyelv természetes szókincskészletéhez csakúgy, mint a latin szavak. Az alábbiakban részletesen
megvizsgálunk két ilyen kifejezést, amelyekről a mai modern nyelvészet
eszközei segítségével további megállapításokat is tehetünk majd. Mindkét
szó, önálló nyelvi sajátságot hordoz, amelyhez kevés a görög nyelv ismerete, szükség van a kultúrák közötti kapcsolat feltárására is.

7

8

9

A darabban Pentheosz, Théba királya sem istenként nem akarja elismerni, sem a dicsőséget nem akarja megadni Dionüszosznak, aki Zeusz – és egy thébai származású
földi asszony – fia, tehát „isten fia”. Dionüszosz ezekkel a szavakkal inti Pentheoszt,
mielőtt őrülettel sújtaná: „Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod”. Lásd: Peter
Wick, Pál. A kereszténység tanítója. Kálvin Kiadó. Budapest. 2007. 69.o.
Főként latin nyelvű feliratokat találtak Ignotibus Deis felirattal és nem ignoto Deoval. Ez azonban nem csak Athénben, hanem az egész hellén területen Nagy Sándor
korától kezdve ismert volt. Lásd: Kormos Erik, Az agnōstō theō kérdése Pál apostol
teológiájában. In: Theológiai Szemle, 2009. 3. 132-138. o.
Roger W. Cowley úgy látja, hogy ezeket a kifejezéseket az Ószövetség esetében terminus technikusoknak lehet nevezni. Lásd: Roger W. Cowley, Technical terms in Biblical
Hebrew? In: Tyndale Bulletin 37. (1986) 21-28. o. Tyndale House. Cambridge.
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Arám jövevényszavak
Az alábbiakban nem csak annyi a célom, hogy egyes szavak jelentését
vizsgáljam, ezt a szótárak összehasonlításával és a hagyományos exegézis
módszertan eszközeivel is megközelíthetjük. Olyan példák bemutatására
törekszem itt, amelyek a fent említett nyelvészeti problémára mutatnak rá,
és azoknak lehetséges megoldására kívánok a tipologikus nyelvészet eszközeivel megoldási javaslatot tenni.10

Amikor egy görög szó szemantikai határai túlzottan tágak
ahhoz, hogy konkrétak legyenek
A Lk. 1,15-ben találhatjuk a sikera szót, ami ritka jelenség a koiné nyelvben, igazi aramizmus és ebbe a kategóriába sorolható, mindezek mellett
pedig az Újszövetségben hapax legomenon, vagyis előfordulására kizárólagosan egy példa található:
„…mert nagy lesz ő az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik,
és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel”11 (…estai gar
megas enōpion (tou) kuriou, kai onion kai sikera ou mē piē,kai
pneumatos agiou plēsthēsetai eti ek koilias mētros autou.)
Ez tehát egy egyszer előforduló aramizmus az egész Újszövetségben, de
használatára van több példa is a Septuagintában, ami azt jelenti, hogy ott
is arám jövevényszónak kell tekinteni.12 Mivel Lukács, Keresztelő János nazireusi fogalmára utal, annak a fogadalomnak a szövege indikálja
a szó használatát és ilyen módon a különleges nyelvi kapcsolatot teremt a
Septuaginta a koiné görög nyelv és az arám nyelv között:
„…tartózkodjék bortól és részegítő italtól, ne igyék borecetet és
részegítő italból való ecetet, ne igyék szőlőből készült italt, ne egyék
se friss, se szárított szőlőt.” Numeri 6,3 (…apo oinou kai sikera
agnistēsetai apo oinou kai oxos ex oinou kai oxox ex sikera ou pietai
10
11
12
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A fogalom meghatározását lásd a tanulmány utolsó részben.
A Protestáns Újfordítás szerinti változat. Itt most nem foglalkozunk az egyes fordítások kérdésével.
Lásd például: Lev. 10,9; Num 6,3; 28,7; Deut 14,26; Deut 29,5; Ézsaiás 5,11; 5,22;
24,9; 28,7; 29,9. Valamint lásd még a függelékben a 11. pont táblázatát is.

kai osa katergazetai ek stafulēs ou pietai kai stafulēn prosfaton kai
stafida ou fagetai.)
Hogy valóban erről van-e szó, az nem lehet kérdéses, már a bibliafordítások szövegében található hasonlóság is nagyon pontos egyezést mutat, bár
a sikera szó lefordításában nincs egységes álláspont.13
A nazireusi fogadalom a Numericus szerint nem kizárólagosan az alkohol
tartalmú ital elfogyasztására vonatkozik, hanem mindenféle szőlőszármazékra is egyaránt, úgy ahogyan a Numeri 6,3 kk teljes szövege megemlíti:
Tartózkodni kellett a (héberül) sekartól amit a görög sikeranak fordít az
arám nyelv hatására14 a Septuaginta, de ugyanígy a jajintól is, ami oinosként
jelenik meg a koiné nyelvben, illetve egy esetben más szóval lefordítva görög hapax legomenonként fordul elő a Septuagintában; 15gleukos. Ugyanígy megemlíti a héber nyelv a hōmec szót is, ami görög megfelelője itt az
oxos sőt még az ēnabot is, ami egyszerűen szőlőfürt, vagyis stafulē görögül. Mindezek mellett a szőlő magvától és héjától is tartózkodni kellett a
fogadalom teljes ideje alatt.16
Lukács nem az egész nazireusi fogadalom szövegét említi itt, hanem tömören, tartalmi szempontból összesűrítve, vagyis hipertextuálisan idézi17 azt,
Egyesek a sikér szó eredetét látják benne és a babiloni nyelvre vezetik vissza. Ebben
az esetben nem részegítő italt jelentene, hanem árpasört. Ennek kicsi a valószínűsége,
néprajzi adatok mutatnak rá az ellenkezőjére. Ehhez lásd Herbert Haag Lexikona/sör
címszót. In: MRVSZ 2000 Cd Rom, Archanum adatbázis. Érdemes még megjegyezni
az Exegetical Dictionary of The New Testament megjegyzését, ami egyszerűen így
szól: Erős ital, aminek eredete nem meghatározható. A szó a LXX-ból ered. Ilyen
módon a Lk. 1, 15-öt így fordítja: …nem ivott bort és erős italt…” In: Horst Balz
– Gerhard Schneider (szerkesztők) Exegetical Dictionary of The New Testament,
William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan, 1982. Volume
3, 243. o.
14	Erre az araizmusra Prőhle Károly is rámutat Lukács kommentárjában. In: Dr. Prőhle
Károly, Lukács evangéliuma. Fordítás és magyarázat. Evangélikus Egyetemi Sajtóosztály, Budapest, 1991. 40-45. o.
15
Lásd a Jób 32,19 szövegét görögül és héberül is.
16
Lásd: Herbert Haag Lexikona, nazír címszót.
17	Hipertextuális idézésről akkor beszélhetünk, ha egy szóval akár egy egész szöveg
kontextusát lehet idézni olyan esetben, ha az olvasó ismeri azt. Ilyen szövegidézés nemcsak az Újszövetségben, de a zsidóirodalomban is található. Lásd: Schöner
Ágnes, A Talmud, mint hipertext. In: http://krono.inaplo.hu/index.php/component/
content/article/513. 2011.10.05.
13
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ami a nazireusok elhívásánál több esetben felszólításként el is hangzott.18
Lukács azt akarja kihangsúlyozni, ami Keresztelő nazireusi fogadalmának
a legfontosabb része volt; alkoholos ital hatása alatt bizonyosan nem lehet
az Ézsaiás szerinti „útkészítő”. Ezt később is megerősíti: Mert eljött Keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok:
ördög van benne. Luk. 7,33.
Ebben a szövegrészben Lukács már csak egy szóval az oionosszal utal
Keresztelő János aszkézisére, de ebből következik, hogy sikerat ihatott,
ami a héber sekar szó igei jelentése alapján19 erősebb alkoholos befolyást
eredményezett volna. Azon túl, hogy az eddigiekben tett megállapítások
alapján itt egy rendszeres teológiai vagy etikai kérdést is vizsgálhatnék, ha
kizárólagosan a nevezett szóról, mint példáról szólok, tehetünk egy fontos
megállapítást:
Az oinos szó szemantikai mezeje miatt Lukács evangélista a Septuaginta
szövegét használva aramizmust alkalmaz, azért, hogy konkretizálja Keresztelő nazireusi megbízatását. Ezzel terminus technikussá teszi a szót,
mintegy magyarázatot adva arra, miért kell a koiné nyelvben használni egy
arám kifejezést.
Erre a kérdésre Vermes Géza is rámutat, aki felveti a nyelvi kapcsolat lehetőségét az Ó- és az Újszövetség nyelve között ebből a szempontból: A
qumráni esszénusok 1QS 2,17-21 jelű tekercstöredéke (a közösség szabályai tekercs) beszámol arról, hogy bizonyos közösségi fogadalmak esetén
kétféle bort használtak, a jajint és a tirost Jézus előtt mintegy 200 évvel. A
gyülekezet tagjai nem fogyaszthatták a jajint, vagyis az erjedt változatot,
csak a tirost, a mustot, amit értékesebbnek tartottak, „mert az még nem
romlott meg”, ellenben a borral. A zsidó rabbik is kifejtették Jézus korában; ha valaki a bortól való megtartóztatásra fogadalmat tesz, az külön
nem vonatkozik a mustra, de fordítva is igaz, ha valaki a mustra tesz fogadalmat, nyugodtan ihat bort, mert a kettő teljesen elkülönült a kultúrában.
Ez nem csak a nazireusi fogadalmat tett személyekre vonatkozott, hanem
Történt ez mindig olyan esetben, amikor az elhívott, vagy annak az anyja egyértelműen meg akarta győzni az elhívót arról, hogy nem áll semmiféle ital bódító hatása
alatt. Pl.: Bír. 13,4; 13,7; 1 Sám. 1,15. stb.
19	A saakar gyök jelentése: Lerészegedni, berúgni. Ennek a főnévi változata a magyarban a „részegítő ital” vagy esetleg: „erős bor”. Lásd pl.: Pollák Kaim, Héber-magyar
teljes szótár. Budapest, 1881, 372. o.

18
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a Lev. 10,8-11-ben található „cádok fiaira” is, amely kategória a kumráni
közösségben máig sem meghatározott, hogy pontosan kiket is takart. 20
Érthető, hogy a két kategória között nem tud egy szóval különbséget tenni
a görög nyelv, tehát aramizmust követ el az író.

Amikor egy arám jövevényszó szétfeszíti
a görög nyelvtan határait
Előfordulnak olyan esetek is, amikor a görög nyelvtan annak ellenére,
hogy meg vannak a maga nyelvtani szabályai kénytelen ettől is eltérni,
mert az aramizmus olyan erős, hogy azt már e keretek között nem lehet
„hellenizálni”, ezért kifejezésre juttatja a nyelvtani többleteket a koiné
nyelv egy-egy ilyen arám szó esetében.
Ti pedig azt mondjátok: Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának: korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek,
akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért; Mk. 7,11-12
Mivel itt kimondottan egy szóval kell foglalkoznunk, eltekinthetünk attól,
hogy a görög változatot is közöljem. Elegendő kontextuális értelmezést ad
ugyanis a mondat arra, hogy ebben az idézetben, a korban szó templomi
ajándékot jelent.
Az arám szó eredeti jelentésében azonban nem csak ezt jelenti, sőt elsődleges jelentése egészen más, ezért érdemes egy kis kitekintést tenni a héberarám eredeti háttérre is.
A Bibliában is előfordul néhányszor a szó héber változata: Pl. az Ez 40,43ban a korban egyszerűen áldozatot jelent:21
Ez. 40,43: A peremük egytenyérnyi volt, befelé hajlóan odaerősítve
körös-körül. Az asztalokra tették az áldozatra hozott húst.22
20
21
22

Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története. Osiris Kiadó. Budapest, 1998. 131–132. o. a lábjegyzettel együtt.
Ezt az elsődleges jelentést közli Pollák Kaim is szótára 334. oldalon. (Budapest,
1881. sine. Pub.)
Ugyanebben a jelentésben még 83 alkalommal jelenik meg a szó. Pl: Lev. 1,2; Num
5,15; Ez 20,28; Neh 10,35. Etc.
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Vannak azonban, akik az újszövetségi használatra a szó másodlagos jelentésével mutatnak rá, ami az Ézs 58,2-ben használt korban szóra vezethető
vissza, ami jóakaratot, jóindulatot jelent. Ezt a jelentést Marcus Jastrow
1903-ban megjelent Talmud-Midrás szótárában is megtaláljuk: „Amikor
valaki személyesen akart vinni valamilyen hálaáldozatot Istennek, mert
személyes háláját akarta kifejezni, akkor a szót másképpen mondta; a
JHWH tertagrammaton első betűjét (a jodot) illesztette a korban szógyök
végére, ami így egyes szám első személyű igerag lett: korbani, vagyis; az
én hálám.”23 Jézus korára a korban szó ezért kétjelentésűvé vált:
1. A jeruzsálemi templomban egy bizonyos gyakorlatot jelentett, amit erősen elvitatott Jézus annak etikátlansága miatt.24
2. 	Mindemellett azonban megmaradt az eredeti jelentése is, amelyet főként az Ószövetségből ismerünk, azon belül is a Tórából.25
Az adott nyelvtani probléma akkor jelentkezik a görög nyelvben, amikor a
második jelentést használja az Újszövetség:
Mt. 27,6: A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak:
„Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj.”
Ebben az esetben a korbanas szót használja a szerző, ami rámutat erre a
nyelvtani logikátlanságra, amelyről a korábbiakban tettem említést: A korban szó non deklinativ, vagyis nem ragozható, itt azonban nyelvtani variánst képez és ton korbanan formában jelenik meg (masculinum accusativ
alak) a szótári szócikkek pedig teljesen önálló szóként közlik korbanas
23	Marcus Jastrow, A Dictionary of The Targumim, and Midraschich Literature. London, England. 1926. (Első kiadás 1906.) 1411. o.
24
Ezzel a jelenséggel itt nem foglalkozunk: A gyakorlat szerint egyesek úgy szabadultak meg a szüleik ellátásának felelősségétől, hogy a vagyonukat korbánként a templomnak adták és szüleiknek megígérték, hogy imádkoznak értük. Jézus egyenesen
törvényszegésnek bélyegezte ezt a gyakorlatot: „Mát. 15,5
Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék
az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját.”
Érdekesség, hogy erre Márk evangélista hapax legomenont használ, ami terminus
technikusz, Máté evangélista azonban a dōron szót alkalmazza egyszerűen. Véleményem szerint Márk határozott szándékkal alkalmaz egy olyan szót, ami világosan
rámutat a gyakorlatra, így egyértelművé válik, hogy pontosan mire is gondol.
25
Az eddig közölt előfordulási helyek alapján.
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alakban.26 Az újszövetségi szótárak szerint így nem egy, hanem két hapax legomenon27 áll rendelkezésünkre, mert e második esetben eltérve a
szabályoktól deklinálja a szót Máté evangélista, nehogy valaki véletlenül
összetévessze a másodlagos jelentéssel és arra gondoljon, amit az egyéni
hála ajándék a korbani kifejezett.
E szóhasználat meghaladja a hagyományos nyelvészet szabályait, nem
kevés fejtörést okozva az Újszövetség kutatóknak, különösen olyan esetben, amikor a hapax legomenonok számát, vagy azok használatának okát
kell meghatározni a Biblia szövegében.28 A szövegkritikusok pedig a jövevényszavakat az attikai nyelvhez hasonlítva a koiné szegényességéről,
romlásáról beszélnek.29 Ez a probléma, amelyre az interkulturális nyelvészet lehetséges megoldásokat adhat.
26

27

28

29

Varga Zsigmond a korban szó esetében ezt írja: „Amit az ember odaad”. Nem határozható meg a neme, tehát olyasmi, amit az ember önszántából ad oda. Ez az értelmezés erősíti, hogy a non deklinativ alak eredetijének tekintsük a szót . A korbanas
esetében csak a jelentést közli, és azt, hogy az előző szócikket is olvassuk el. Ez utóbbi ellentmond az előzőnek; mert vagy non deklinativnak veszem mindkettőt, vagy
egyiket sem. Ezt a pontatlanságot a kiadványok elkövetik, a görög nyelv szabályaiból
indulnak ki, itt azonban a jövevény kifejezés teljes egészében felborítja ezeket a szabályokat. Éppen ez a „szabálytalanság” az aramizmusok egyik jellemzője. Lásd: Dr.
Varga Zsigmond, Újszövetségi görög-magyar szótár. Kálvin Kiadó. Budapest. 1996.
551. o. A Grimm-Thayer lexikon egy szócikkként közli, de két jelentéssel. Ez utóbbi
pontosabb meghatározásnak tűnik. In: Thayer’s Greek-English Lexicon of the New
Testament. New York, Harper & Brothers Francklin Square, 1887. 355-356. o.
A Újszövetség esetében a legrészletesebb közlést a Horst Balz–Gerhard Schneider,
Exegetical Dictionary of The New Testament kidványa adja meg, amely szintén két
szót közöl. Ezzel egyetemben a magyar nyelvterületen alkalmazott kiadványok szinte mindegyike idesorolható, sőt még nyémet nyelven a Walter Bauer-Kurt AlandBarbara Aland, Walter Bauer-Kurt Aland-Barbara Aland, Griechisch-Deutsches
Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur
Walter de Gruyter. Berlin-New York. 1998. is.
Erre vonatkozóan lásd: A Magyar Katolikus Lexikon meghatározása szerint az újszövetségi görög nyelvben csak az alfával kezdődő hapax legomenonok száma 328.
Benyik György a szócikk szerzője, tesz egy olyan megjegyzést, ami mellett nem
szabad elsiklani a nélkül, hogy észre ne vennénk annak teológiai üzenetét: „...a szentírástudományban egyszer előforduló szó vagy nyelvtani alak az egész Ó- vagy Újszövetségben, ill. egy bibliai könyvben.” Magyar Katolikus Lexikon, Szent István
Társulat, Budapest, 1998, 582.o.
Egyesek nem kis túlzással az Újszövetség nyelvét „kereskedők, prostituáltak, halászok” nyelvének nevezik. Ez a megközelítés aligha állja meg a helyét, ha Pál
apostol műveltségére gondolunk. Lásd: Paul R. Trebilco, Jewish Backgrounds. In:
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Az Interkulturális nyelvészet használatának lehetőségei
az exegézisben
A koiné nyelv heterogén, latin, arám és klasszikus görög szavakat is tartalmaz. Ezt nem szükségszerűen kell nyelvromlásnak, vagy az írott szöveg
romlásának tekinteni, még abban az esetben sem, ha a kódexmásolásoknál
variánsokat hoztak létre akár tudatosan is.30
Az interkulturális nyelvészet nyelvi tipológiák, nem pedig univerzálék
alapján gondolkodik. E tudomány arra mutat rá, hogy egy nyelvi korpuszt
egységesnek tekinthetünk akkor is, ha vannak abban jövevényszavak, vagy
idegen nyelvtani jelenségek, azokat tipológia alapján lehetséges megközelíteni.31 A tipologikus nyelvészet szerint egy szónak három jelentése van:
1. Szótári jelentés, 2. egy érzés, amit kivált belőlem, 3. és egy konkrét do
log, amit a szó jelent. 32 (Ez utóbbi akár el is térhet a szótári jelentéstől.) 33

Sanley Porter (editor), Handbook to Exegesis of the New Testament. Brill Academic
Publishers, Inc. Boston-Leiden, 2002. 359-389.
30
Pl. Ez a jelenség az újszövetségi hapax legomenonok esetében az összeshez képest
mintegy 2%-ot jelent saját számításaim alapján. Azok egy része elírásból ered, más
része pedig azt a jelenséget tükrözi, amelyet I. Casanowicz az Ószövetség esetében
említ: Az általa abszolút hapax legomenonknak nevezett szavak meghatározásánál
megjegyzi, hogy azokat rokon értelmű szavakkal kicserélték és így a variánsokért
nagymértékben felelősek lettek. Ezt az Alexandriai írásmagyarázók kezdték alkalmazni a harmadik század óta. Lásd: I. Casanowicz, Vetus Testamentum című kiadványsorozatát, amelynek egyikében megtaláljuk Frederick E. Greenspahn, hapax
legomena in Biblical Hebrew című művét. In: http://www.jstor.org/pss/1517697
2011.07.25. Ezt a hivatkozást használja: The Anchor Bible Dicionary, Volume 3.
David Noel Freedman (Editor). Doubleday Dell Publishing Group, Inc. 666 Avenue,
New York 10103. 54.o. is, ahol további meghatározás olvasható a problémával kapcsolatosan.
31
A nyelvi Tipológusok azt állítják, hogy minden nyelvben vannak visszatérő jelenségek, ezek tipológiák, de vannak olyan sajátos jelenségek is, amelyek a nyelv alapvető
struktúrájából erednek. Annak ellenére, hogy ma már ez inkább elfogadott, mint a
hagyományos nyelvészet, alig alkalmazzák az újszövetségi exegézisre. D. Crystal,
A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest, 1998. 111–113. o.
32
A szó szemantikájénak ezt a hármas jelentés meghatározását lásd: Manfred Bierwisch,
Generative grammar and European Linguistic. In: Thomas A. Sebeok (editor) Current
Trends in Linguistics. Linguistics in Western Europe. Volume 9. Mouton. The Hague
– Paris. 1972. 345. o.
33	D. Crystal, A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest, 1998. 132-142. o.
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E nyelvészeti irányzat megengedi, hogy szótári jelentésen kívül is társítsunk egy-egy szóhoz annak szövegkörnyezetétől, egyéb hátterétől függően
jelentést. E felfogás erősíti egy nyelvi korpuszon belül (akár külön az Újszövetség, akár az Újszövetség és a Septuaginta egy nyelvi korpuszként értelmezve) a szövegek egymáshoz való kapcsolatát.34 Az Újszövetségen belül a rokonértelmű kifejezéseket nyelvészeti összefüggések alapján rendeli
egymáshoz, a hapax legomenonok jelentését pedig ennek a felfogásnak
rendeli alá. Ilyen módon az is megengedhető, hogy egy-egy kifejezés szótári, vagyis szemantikai jelentésén túl a szövegegység formai, stílusbeli és
szocio-kulturális hátterét is hozzárendeljük.35 Ez egyben azt jelenti, hogy
az egyes objektív bibliakritikai irányzatoknak van létjogosultsága.36
A nyelvi tipológia arra mutat rá, hogy az őskeresztények nyelve, a koiné,
kultúrákat kapcsolt össze, nem pedig elválasztotta azokat, még ha az egyes
vallások és népcsoportok között voltak is feszültségek. Az interkulturális
nyelvészet használatát pedig azért tudom javasolni, hogy a teljes Szentírás
teljes kulturális háttere legyen egyaránt figyelembe véve annak exegézisénél, ne legyen a hellénizmusnak prioritása.

Stefan Ullmann, Semantics. In: Thomas A. Sebeok (editor) Current Trends in
Linguistics. Linguistics in Western Europe. Volume 9. Mouton. The Hague – Paris.
1972. 378. o.
35
Az újszövetségi teológiában ilyen módszerrel dolgozik Armin D. Braum, akinek
cikkét (Semantic Variation Within the Corpus Paulinum) lásd: Tyndale Bulletin,
2008/59.2. Tyndale House Cambridge. 271-292. o.
36	Objektív bibliakritikának nevezhetjük a low critic kategóriába tartozó irányzatokat.
Sajnos a magyar fordításokban nagyon helytelenül szokás mindent történetkritikai
módszernek nevezni, valójában annak is van két iránya „high” és „low” jelzővel
ellátva, ami inkább az ihletettséget és a szerzőséget vitatja el, ezért szubjektív, mert
véleményem szerint nem azt a célt éri el, ami elsődlegesen fontos lenne. Ez utóbbi
irányzatot Johann Salomo Semlertől (1725-1791) lehet eredeztetni, akinek mai napig
több követője van beleértve a Tübingeni Iskola képviselőit is. Lásd: William Baird,
History of New Testament Research. Vol. 1. Fortress Press, Minneapolis. 1992.
34

175

MARTOS Levente Balázs
főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola

Jézus bölcsességi etikája
Márk evangéliumában
A Jézus bölcsességével foglalkozó szakirodalom két végpont között mozog. Egyfelől formai szempontból közelít, és az evangéliumokban Jézustól
származtatott mondásokat a hagyományos izraelita bölcsmondások típusai
szerint írja le. Másfelől inkább a bölcsességi teológia vagy általában a filozófia1 iránt érdeklődik, és azt kérdezi, mit árul el Jézus személyének
titkáról a bölcsesség fogalma, hogyan járul hozzá ahhoz a folyamathoz,
amelyben Jézust kortársai és korai tanítványai megértették. Tegyük hozzá,
hogy az átlagember érdeklődése mindeközben valahol e két végpont között félúton helyezhető el: olyasfajta egyszerű, egyetemesen alkalmazható
bölcsességet keres, amely a bölcsmondások sajátja, s ugyanakkor mintegy
ösztönösen tudja, hogy nem mindegy, kihez fordul kérdésével.2 A formai
és a tartalmi szempont összetartozása bizonyára ez esetben is a józan ész
követelménye. Nem véletlen, hogy Martin Hengel, aki kijelenti, „Jézust
valószínűleg a zsidóság leginkább figyelemre méltó bölcsmondás-szerző1

2

Ebben a tanulmányban nem kívánok külön foglalkozni azokkal a feltevésekkel, amelyek Jézus a cinikus bölcselők közé sorolják (pl. John Dominic Crossan), vagy a bölcsesség egyes ószövetségi vonatkozásaiból kiindulva sajátos hermeneutikával feminista teológiát építenek fel (pl. Elisabeth Schüssler-Fiorenza). Vö. Ben Witherington
III., The Jesus Quest. The Third Search for the Jew of Nazareth (Downers Grove,
Illinois 21997) 58-92; 161–196.
A hagyományos izraelita bölcsességi irodalom jellemzői közé tartozik, hogy a boldog, sikeres élet módját keresi, mégpedig valamilyen formában mindig vallásos ös�szefüggésben. Sokféle emberi megfigyelésre támaszkodik, és nem az egyedit, hanem
az általánost részesíti előnyben. Az egyén boldogságát valamilyen mindenkire érvényes belátással kapcsolja össze, ebben az általános érvényű igazságban keresi az
egyedinek a valóságát is. A bölcsesség nem irígy, hanem osztozásra törekszik – a
siker és boldogság megtalált titkát megosztja. Ahogy az egyetemestől indul, úgy az
egyetemesség felé tart.
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jének kell tekintenünk”3, Jézus mondásainak elemzése után ugyanebben a
tanulmányában Jézus messiási igényét igyekszik feltárni. Jézus nemcsak
„szofosz anér”, „bölcs ember” volt, ahogy Josephus Flavius írta róla (Ant.
20, 200),4 hanem biztosan „bölcs tanító” is, még akkor is, ha sokak számára kérdéses marad, hogy a „bölcs ember” és „bölcs tanító” kifejezés a
legtöbb vagy a legkevesebb abból, amit Jézusról elmondhatunk.
A végső kérdés valójában éppen az, hogy Jézus bölcsessége milyen természetű, vagyis mi az, ami bölcsességét egyetemes érvényűvé teszi. Ha a
bölcsességet pusztán nyelvi jelenségként, műfaji adottságként fogjuk fel,
például a bölcsmondások különböző fajtáit bemutatva, akkor lényegében
abból indulunk ki, hogy Jézus jól ismeri korának emberi, természeti, vallási
és kulturális helyzetét, ezért kreatív módon felhasználva Izrael hagyományát úgy tudja megszólítani az embereket, hogy életüknek sikert hozzanak
a szavai, tehát eligazítsák őket mindennapos életükben és hosszabb távú
döntéseikben. A másik tényleges alternatíva, hogy Jézus – bármilyen kategóriát is alkalmazzunk erre, illetve bármilyen kategóriával gondolta is el ő
maga ezt az igazságot – a saját személyében látta a valóság egységét, hogy
ő maga volt az az aranykulcs, amely minden zárt kinyit. A kérdés egyik
forrásművet alkotó kutatója, Max Küchler ezekkel a gondolatokkal zárja könyvét: Mint minden mondásgyűjtemény, Jézusé is töredékes; éppen
mert a valósághoz részletekben közelít, az egészet sohasem foghatja át. „A
Názáreti Jézus saját töredékeinek élő egysége és rendezője. A bölcsességének valódi dimenzióit érintő kérdés ezért személyének titkát is kutatja.”5
A következőkben egy evangéliumi elbeszélésből, Jézus és a gazdag ember
találkozásának történetéből (Mk 10,17-22) igyekszünk megközelíteni ezeket a kérdéseket úgy, ahogyan Márk evangéliuma bemutatja őket. A törté3	M. Hengel, „Jesus als messianicsher Lehrer der Weisheit und die Anfänge der
Christologie”, In: Uő., Der messianische Anspruch Jesu und die Anfänge der
Christologie (WUNT 138; Tübingen 2001) 99.
4
A „Testimonium flavianum” ugyan számos kutató szerint vagy keresztény kiegészítés, vagy jelenlegi formájában keresztény átdolgozás eredményeként került bele a
szövegbe, azt azonban a kutatók többsége elfogadja, hogy a semleges „bölcs ember”
kifejezés az eredeti, Josephustól származó változat része lehetett. Vö. G. Theissen, A.
Merz, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch (Göttingen 21997) 75-82.
5	M. Küchler, Frühjüdische Weisheitstraditionen. Zum Fortgang weisheitlichen
Denkens im Bereich des frühjüdischen Jahweglaubens (OBO 26; Fribourg Göttingen
1979) 586.
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net első olvasata után ennek szempontjából igyekszünk megérteni azt az
utat, amelyre az evangélista olvasóját hívja. Azt kérdezzük, vajon felfogható-e Márk evangéliuma úgy, mint a Jézus bölcsességével való találkozás
útja, és ha igen, akkor közelebbről milyen értelemben.

I.
Jézus és a gazdag ember, illetve Máténál (Mt 19,16-22) gazdag ifjú találkozása közkedvelt történet. Kissé pszichologizáló olvasatban könnyen
felismerhető benne a sok-sok fiatalemberre jellemző vágy magasabb értékek után.6 Úgy tűnik, Jézus éppen ezt a vágyat látva „szereti meg” a vele
beszélgetőt, éppen erre – mint a kezdődő hit valamiféle jelére – válaszolva
hívja meg arra, hogy adja el mindenét, amije van, és kövesse őt. A szomorú távozás ugyan nem ideális befejezése egy olyan történetnek, amellyel
azonosulni szeretnénk, ugyanakkor alkalmat ad arra, hogy Jézus az ő követésének egyik komoly akadályáról, a gazdagságról fogalmazzon meg intő
mondatokat (Mk 10,23-27). Az evangélium szerkesztője a megelőző, Mk
10,13-16-ban olvasható történet végső tanulságát illusztrálja, amelynek kicsengése, hogy Jézus szerint nem mehet be az Isten országába az, aki nem
lesz olyan, mint egy gyermek.
A gazdag ember és Jézus találkozásának története Márk evangéliumának
abban a részében van (8,22-10,52),7 amely felkészíti a tanítványokat Jézus szenvedésére (8,31-33; 9,30-32; 10,32-34). Sikeres életük mércéjéül
a kicsinyekkel való azonosulást ajánlja (9,37; 10,15), végül éppen Jézus
példájának megfelelően, paradox módon azt állítja, hogy életüket, boldogságukat úgy találják meg, ha lemondanak róla (8,34-35; 9,35; 10,43-45).
Kétségtelen, hogy a gazdag ember szó szerint „szomorúsággal” végződő
6	Vö.: II. János Pál pápa, Parati semper. Apostoli levél a világ ifjúságához a nemzetközi ifjúsági év alkalmából (1985); Uő., Veritatis splendor – Az igazság ragyogása.
Enciklika az egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről, 1993.
7
Az evangélium felosztását illetően M. Ebner, „Das Markusevangelium”, In: M.
Ebner, S. Schreiber (szerk.), Einleitung in das Neue Testament (Studienbücher
Theologie 6; Stuttgart 2008) 154-183 bevezetését veszem alapul. Ez az evangélium
eredetileg egységes egészét a helyszínek szerint öt részletre osztja (1,1-13; 1,16-8,21;
8,22-10,52; 11,1-15,39; 15,42-16,8) illetve a Mk 1,14-15-ben és a 15,40-41-ben
mintegy a szakaszokat összekapcsoló részleteket lát.
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története mintegy példázata a másik lehetőségnek, annak, hogy egy tanítvány vagy majdnem tanítvány végül is elhagyja Jézus táborát. A történet
tehát az evangélium ezen szakaszában arról szól, hogy Jézus tanítása, Jézus
útja, amely az életre vezet, el is utasítható, de akkor elmarad a megígért,
illetve megsejtett boldogság.
A történetnek mégis van egyfajta szépsége, mégpedig az, hogy megfogalmazza azt a kérdést, amellyel a legtöbb ember ma is Jézushoz lép: „Mit
kell tennem?”. A kérdező nyitottságában (földre borul, Jézust „mesternek”
szólítja, kérdez) mindjárt láthatóvá válik a tanítás és a személy már említett egysége is. Közkeletű megfigyelés, hogy nem véletlen, kitől kérünk
tanácsot az életünk alakításával kapcsolatban. Választásunkban már ott
rejlik valami a remélt válaszból, de abból is, kinek tartjuk a megkérdezettet. Nem véletlen, hogy ha kissé áttételesen is, de Jézus és a vele találkozó
beszélgetésében is hamar felmerül az a kérdés, hogy kicsoda Jézus. „Miért
mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten!” Ezt a kérdést gyakran úgy értelmezik, mint Jézus visszautasítását a fiatalemberrel szemben.
A későbbiekben még szeretnék visszatérni ennek az értelmezésére. Jézus
mindenesetre ezután a közbevetett kérdés után ad először választ: „Ismered a parancsokat!” Jézus, ahogy máskor is, itt is visszautal a törvényre,
mégpedig annak egyfajta szociális olvasatát nyújtva.8 Olyan álláspontot
fogalmaz meg, amely nem megszünteti, hanem megerősíti a törvényt.9 S
mikor az illető tovább kérdez, mikor nem elégszik meg a számára ismerőssel és ismerhetővel, akkor hangzik el a „Jöjj, kövess engem!” felszólítás,
mint a kezdeti kérdésre adott második válasz.
Mit látott meg ez a gazdag ember Jézusban, mi vonzotta őt? Ha ezt a kérdést történelmi szempontból valójában azonnal félre is kell tennünk mint
megválaszolhatatlant, narratív szempontból egyáltalán nem értelmetlen. Hogyan szerez Jézus az elbeszélés szerint olyan tekintélyt, amelyre
alapozva valaki őt kérdezi az örök élet elnyerésének módjáról? Hogyan
8	Vö.: J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus II. (EKK II/2; Neukirchen 41994) 86.
9	Vö. a Mk 2,27 mondását: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért.”
Jézus itt sem ítéli el a szombat megtartását, inkább annak valódi dimenzióit igyekszik élesebben megrajzolni, egyébként az izraelita hagyománnyal teljes összhangban. Vö.: J. P. Meier, A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus. Volume IV.
Law and Love (The Anchor Bible Reference Library; New Heaven, London, 2008)
281-285, illetve a nála is idézett zsidó párhuzamok.
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mutatkozik „jó mesternek” az elbeszélés eddigi folyamatában? Végül is
milyen kapcsolatban áll a gazdag ember kérdése, Jézushoz igyekvése az
evangélium egészével?
Úgy tűnik, kijelenthetjük, hogy a gazdag ember kérdése folytatja és személyesen megjeleníti az evangélium eddigi részleteinek tendenciáját. Az emberek tömegei fordulnak Jézushoz. A vele találkozók látják tetteit és megismerik tanítását. Egyesek elfogadják, sőt a nyomába szegődnek. Az egyik
csoport visszautasítja, hogy elismerje őt, sőt egyre élesebben támadja. A
másik – annak ellenére, hogy köztük is van kishitűség, nehézkesség – megmarad a követés útján, Jézus újra meg újra kifejtett tanítására hallgatva. A
Jézust hittel elfogadók első látványos megmutatkozása a Mk 1,21-28-ban
leírt kafarnaumi ördögűzés, amelynek végén az emberek Jézus tanítását és
tetteit csodálják. Ennek mintegy ellentéte10 a Mk 6,1-6a, Jézus látogatása
Názáretben, ahol Jézus csodálkozik az emberek hitetlenségén, és nem is
tud csodát tenni. Egyébként ez az a szakasz, ahol Márk evangéliumában
egyetlen alkalommal a „bölcsesség” szót olvassuk: „Honnét vette ezt? Hol
tett szert erre a bölcsességre?” (6,2). A botránkozó názáretiek így utasítják el Jézust, pedig hallják bölcs tanítását és látják tetteit (dünameisz). A
tanítás első említéséhez (Mk 1,21, kafarnaumi zsinagóga) kapcsolódik az
utolsó alkalom, ahol tanításról kifejezetten szó van (Mk 6,2, názáreti zsinagóga). Jézus természetesen ezután is tanít, de tanítása egyre inkább saját
példájára összpontosul.

II.
Ha végigtekintünk Márk evangéliumán, elmondhatjuk, hogy az Isten Fiát
emberi alakban, titokként, paradox módon bemutató evangélista11 a fokozás és feszültségkeltés eszközével él Jézus tanítását illetően is. Bár az
evangélium első fejezetei többször is utalnak Jézus tanítására (1,22.27),
erről a tanításról csupán a 4. fejezetben kapunk valamilyen összefüggő is10	Vö. J. Schlosser, „Jésus le sage et ses vues sur l’homme d’apres l’Évangile de Marc”,
In: J. Trublet (éd.), La Sagesse Biblique de l’Ancien au Nouveau Testament (Lectio
divina 160; Paris 1995) 321-352, itt 326, aki Charles Perrot-ra hivatkozik.
11	Vö.: H. Timm, „Sub contrario. Márk evangéliumának krisztopoétikája”, In: Horváth
I., Thomka B., Narratívák 9. Narratív teológia (Kijárat Kiadó 2010) 240–250.
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mertetést. Addig csak rövid összefoglalásban (1,14-15), illetve vitabeszédek formájában (2-3. fejezet), a tettekkel összefüggésben értesülünk arról,
hogy mi mindent tanít Jézus. Márk mintha itt is a titok csalogató erejét
használná fel. Vajon milyen az a tanítás, amelyet ez a tanító hirdet, s amely
annyira ámulatba ejti hallgatóit? – kérdezheti magában az olvasó. Jézus
tanítói szerepe, tanítói méltósága ugyanakkor kezdettől fogva kitűnik például abból, hogy a vele kapcsolatban leggyakrabban alkalmazott megszólítás éppen a „tanító” vagy „mester” (didaszkale – ahogy két alkalommal
a gazdag ember történetében is),12 amelyet valószínűleg kiegészíthetünk
azokkal az esetekkel, amelyekben „rabbinak” nevezik őt.13
Márk gyakran összekapcsolja Jézus csodatetteit és tanítását, és ily módon
a „jeleknek” is tanító szerepet kölcsönöz. Mindenképpen meg kell említenünk a Mk 2,1-12 elbeszélését a béna meggyógyításáról. Ezt a történetet
éppen a láthatatlan hit szemmel látható megjelenése (a négy ember akadályokat leküzdve is Jézushoz viszi a bénát), illetve a csodában kézzelfoghatóan megjelenő bűnbocsátó hatalom párosa élteti. Érdekes a Jézussal
kapcsolatos „tudás” szerepe a Mk 5,21-43-ban is, ahol az elbeszélő a vérfolyásos asszony gondolatainak közvetítésével („Ha csak a ruhája szegélyét
is érintem, meggyógyulok”) az asszony különleges „tudását” mutatja be.14
Az eddigiekhez kapcsolódik az a megfontolás, hogy Márk evangéliuma
sajátos módon hangsúlyozza a tudás, megértés szerepét.15 Gondoljunk a
főparancs első részeként idézett MTörv 6,4-5 kiegészítésére az „ek holész
tész dianoiasz szou” (teljes elmédből) kitétellel (Mk 12,30). Jézus a 13,1412	Vö. Mk 4,38; 5,35; 9,17.38; 10,17.20; 10,35; 12,14.19.32; 13,1; 14,14. Ehhez és a
következőkhöz ld. L. Schenke, „Jesus als Weisheitslehrer im Markusevangelium”,
In: M. Fassnacht, A. Leinhäupl-Wilke, S. Lücking, Die Weisheit. Ursprünge und
Rezeption (FS Karl Löning, Neutestamentliche Abhandlungen 44; Münster 2003)
125-137.
13	Ha némileg vitatott is, hogy ez a cím mit takart Jézus korában, hiszen nem biztos,
hogy az idősebb vagy rangosabb személy iránti tisztelet kifejezésén túl a tanító vagy
vallási vezető jelentése is társult hozzá.
14	Vö. M. Fassnacht, „Konfrontation mit der Weisheit Jesu. Das Verhältnis von Wissen
und Rettung dargestellt an der Wundergeschichte Mk 5,21-43”, In: M. Fassnacht,
A. Leinhäupl-Wilke, S. Lücking, Die Weisheit. Ursprünge und Rezeption (FS Karl
Löning, Neutestamentliche Abhandlungen 44; Münster 2003) 105-124.
15
Ld. ehhez és a következőkhöz: J. Schlosser, „Jésus le sage et ses vues sur l’homme
d’apres l’Évangile de Marc”, 331-334.
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ben előre jelzi a „pusztulás undokságát” a templomban, majd hozzá teszi:
„aki olvassa, értse meg!” A hallásra és értésre való felszólítás a jól ismert
bölcsességi formák egyike. Visszatér a 4. fejezet példabeszédeivel és a 7.
fejezet tanításával kapcsolatban („Akinek füle van, hallja meg!” – 4,23;
7,16). Rokon helyzet, amikor Jézus az ő tanításának (7,18) vagy tetteinek
(6,52; 8,17-21) a megértését kéri számon a tanítványain. Jézus különös alapossággal magyarázza a tisztasági törvényekkel kapcsolatos álláspontját a
7,14-21(22-23)-ban is, többször használva a szüniémi, noeó és mnémoneuó
szavakat.
Martin Hengel megjegyzi, hogy az evangélium olvasója Jézusnak a sajátos, a mindennapokénál sokkal magasabb rendű tudásával is szembesül.16
Az Úr ugyanis ismeri a farizeusok gondolatait (2,8), a szegény asszony
nincstelenségét (Mk 12,41-44), előre tud az ellene várható árulásról (Mk
14,18-20.26-31). Érdekes megfigyelni, hogy Jézus különleges tudásaként
jelenik meg az Atya szózatának meghallása a megkeresztelkedés alkalmával, amelyről Márk nem írja, hogy más is hallotta volna (vö. 1,11).17
Ha ezekkel a kissé rejtettebb, a megértésre és bölcsességre irányuló tendenciákkal kapcsoljuk össze, egyre kevésbé tűnik jelentéktelennek a bölcsességi jellegű mondások szerepe Márk evangéliumában. Max Küchler
mintegy harminc bölcsmondást sorol fel Márknál.18 Az elsők főleg a ga16	M. Hengel, „Jesus als messianicsher Lehrer”, 102-103.
17
T. Söding, „Weisheit Gottes – Weisheit der Welt. Glaube und Vernunft im Neuen
Testament”, Theologisch-Philosophische Quartalschrift 156 (2008) 286-295, a
293. oldalon így ír a megkeresztelkedés tapasztalatának jelentőségéről: „Jesus
hat das Evangelium nicht in der Schule gelernt. Er ist nicht das Wunderkind, das
Originalgenie aus Galiläa, der gute Mann aus Nazareth… Aber er ist, wenn man
ihn religionsgeschichtlich einordnen will, ein Prophet mit einer ureigenen Einsicht
in in den Willen und das Wesen Gottes. In allen Evangelien geht dem öffentlichen
Auftreten die Taufe Jesu im Jordan durch Johannes voran und die Offenbarung der
Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Auf sie ist Jesus nicht durch Reflexion
gekommen, auch nicht durch ein Erweckungserlebniss. Sie hat längst begonnen, bevor
sie zum Ausdruck kommt; sie ist das Herz der Sendung Jesu. In seiner Verbindung
mit Gott liegt der Grund der Botschaft Jesu.”
18	M. Küchler, Frühjüdische Weisheitstraditionen, 587-592. Mindössze a Mk 2,27 („a
szombat van az emberért”) és 9,49 („mindenkit tűzzel sóznak majd meg”) mondásait
ismerjük egyedül Márktól. Küchler összesen 108 mondást számlál, ebből 16 Máténál, 19 Lukácsnál, 2 Márknál olvasható, 27 mondást vett át Máté és Lukács is Márktól, 44 pedig Máté és Lukács közös anyaga.
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lileai vitabeszédek érvelő anyagához tartoznak, abszurditásukkal mintegy
a támadó, az ellenségeskedő vitapartnerek gondolkodásának fonákságát
mutatják be (2,17.19.21-22; 3,4.23b-26.27). A 4. fejezetben Jézus saját tanítását fejtegetve használ újabb bölcsességi mondásokat (4,21.22.24b.25).
A Mk 6,4 (a próféta otthonában) Jézus tapasztalatát foglalja össze. A további mondások általában intő (7,15.27; 8,35.36; 9,35; 10,43; 9,43-47;
9,50; 10,9.27b.31; 11,24; 12,17; 13,13b) vagy tanító összefüggésben (9,40;
12,27a) hangzanak el.
Ezeket a mondásokat többféleképpen próbálja osztályozni a szakirodalom.
Egyes újszövetségesek Erich Zenger besorolását használják,19 és a valóságra csupán utaló szólásokról (Sprichwort), a valóságot közvetlenül kimondó
közmondásokról (Wahrspruch), a reflexióra kényszerítő, s ezzel új magatartásra motiváló találós kérdésekről (Rätselspruch), végül pedig a kívánt
magatartást megnevező intő mondásokról (Mahnspruch) beszélnek. Amikor
ezeket a kategóriákat használjuk, valójában már a formatörténeti kutatás felé
teszünk lépéseket, és a mondások formai jellegzetességei mellett tartalmuk,
illetve az őket őrző és továbbadó közösség iránt is érdeklődünk.
Klaus Berger formatörténetében tételes felsorolást készít a „mondások”
(Sentenz – szentenciák) válfajairól, tartalmi jellegzetességeiről.20 Bár csupán a Márknál szereplő mondásokat idézem, a legtöbb esetben találunk az
említett jellegzetességeknek megfelelő mátéi vagy lukácsi mondást is. A
hivatásokkal foglalkozó mondások közé tartozik a Mk 6,4 a próféta sorsáról (párja a Q gyűjteményben a Lk 4,24; a szolgákról a Mt 10,24: „nem
nagyobb a szolga uránál”). A bölcsesség általánosít azokban a mondatokban, amelyek „az emberről” szólnak (pl. Mk 2,27 – „A szombat van az
emberért”; 8,36-37 – „Mit használ az embernek…?”; Mk 7,15 – „Kívülről
semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezné.”). Egyes kijelentések, mondja tovább Berger, hasonlatokat zárnak le, foglalnak össze (pl.
Mk 4,22.25). Egy cselekedet következménye vagy jutalma is általánosító,
bölcsességi jellegű megállapítás lehet (pl. Mk 10,31 a mindent elhagyók
jutalmáról, Mk 14,21 az áruló sorsáról). Berger a Mk 4,22 („Nincs elrejt19

20
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Ld. L. Schenke, „Jesus als Weisheitslehrer”, 132-133. Az Erich Zenger által felsoroltak közül – Einleitung in das Alte Testament (Kohlhammer-Studienbücher Theologie
1,1; Stuttgart 1995) 227-228 – itt a számmondások hiányoznak, amelyek nem fordulnak elő az Újszövetségben.
K. Berger, Formgeschichte des Neuen Testaments (Heidelberg 1984) 62-67.

ve semmi, amire fény ne derülne, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne
jutna”) jelentését még gazdagabbnak látja, amennyiben az a jövő perspektíváját is magába foglalja, s ezáltal a közösség számára reményt nyújt.21 Az
úgynevezett Tob-mondások is, a héberből ismerős összehasonlítással, értékítéletet fejeznek ki. Két utat hasonlítanak össze, s az egyiket magasabb
rendűnek találják (Mk 9,43.45.47; 10,25 – „Könnyebb a tevének átmenni
a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába”). Beszélhetünk
egyszerű alapszabályokról (Mk 9,40 – „aki nincs, velünk, az ellenünk
van”; 7,15), a dolgok nehézségével kapcsolatos panaszról (Mk 10,23.24),
illetve azokról a kijelentésekről, amelyekben a „minden” szó szerepel (Mk
10,27: Istennek minden lehetséges).
Szintén a formatörténet felől közelít Dieter Zeller.22 Ő elsősorban nem a
szöveg, tehát jelen esetben a mondások formáját vizsgálja, hanem azt a
klasszikus formatörténeti kérdést veti fel, hogy milyen helyzetben, milyen
Sitz im Leben-ben hangozhatott el ez vagy az a mondás – ezzel együtt természetesen a hitelesség kérdését is tárgyalnia kell. Zeller válasza, hogy a
keresztény igehirdetésen belül különválasztja – már Jézus életében, Jézus
igehirdetésében is – a megtérésre hívó felszólítást, illetve a már megtértek
kisebb csoportjainak szánt oktatást, amely a mindennapok bölcsességével
irányítja és segíti őket.
Berger azt is megfogalmazza, hogy ez úgynevezett „vándormondás”, amely a különböző evangéliumokban kissé eltérő összefüggésben, más és más jelentéssel fordul
elő. K. Berger, Formgeschichte, 64.
22	D. Zeller, „Jesu weisheitliche Ethik”, In: L. Schenke u.a., Jesus von Nazareth –
Spuren und Konturen (Stuttgart 2004) 193-215. Márk evangéliumánál maradva nem
térünk ki arra a bonyolult és gyakran csak újabb feltételezésekkel kecsegtető kérdésre, amely a mondások hagyománytörténetét és egymás közti kapcsolatát érinti. A
kutatás általános meggyőződése, hogy a Q mondásgyűjtemény a Tamás-evangéliumhoz hasonlóan bölcsességi jellegű lehetett, és csak fokozatosan mutatott valamiféle
elbeszélő vagy időrendi jelleget. Vö.: P. Hoffmann, C. Heil (Hg.), Die Spruchquelle
Q Griechsich und Deutsch (Darmstadt Leuven 2002) 15-17. R. A. Piper, Wisdom in
the Q Tradition. The Aphoristic Teaching of Jesus (SNTSMS 61; Cambridge 1989)
arra az eredményre jut (198), hogy bár a Q forrásban jól elkülöníthetőek a bölcsességi (aforisztikus) mondások sajátos rendszert követő csoportjai, távolról sem állítható, hogy Jézus eredeti tanításában nem volt jelen a bölcsességi elem. Jézus prófétai
és bölcsességi megközelítéséről írott konklúziója megfontolandó: „The agenda is
therefor set for recognizing in Jesus that not only ’something greater than Jonah’, but
also ’something greater than Solomon is here’.”
21

185

Érdemes megjegyezni, hogy Zeller éppen az általunk körbejárt történetet,
a gazdag ember meghívásának történetét hozza fel mint az Isten országa
melletti radikális döntés példáját, egyszersmind a bölcsesség ellenpéldáját.
Azt írja:23 „Menj, add el mindenedet… Kövess engem! – Ez a lépés, amely
meghaladja a tízparancsolat szociális parancsainak betartását, elhagyja a
bölcsesség területét is. Mert a bölcsesség a középszert keresi az élősködő
semmittevés és a gőg között. Ez az út viszont olyasfajta végletesség felé
visz, amelynek egyedül a közeli Isten országa érdekében tett jelszerű cselekvésként van értelme.”
Ha Jézus a gazdag emberrel találkozva véleményem szerint nem is hagyja
el a bölcsesség területét, tény, hogy gyökeresen átalakítja, megújítja azt.
Ennek megfigyeléséhez vissza kell térnünk a gazdag és Jézus találkozásának elbeszéléséhez.

III.
Márk evangéliumát áttekintve megállapíthatjuk, hogy a szerző Jézust
egyebek mellett mint bölcs tanítót mutatja be, akinek bölcsessége mondásaiban, tanításának és hatalommal végbevitt tetteinek egységében mutatkozik meg. Ha most újra visszatérünk a gazdag ember történetéhez, és azt
a bölcsesség szempontjából megvizsgáljuk, arra a következtetésre jutunk,
hogy Jézusnak az izraelita bölcsességre építő, ám azt megújító és átalakító
bölcsessége mutatkozik meg benne.
A Jézushoz érkező gazdag ember „jó mesternek” szólítja őt. Ez a megszólítás voltaképpen Jézus tanító és csodatevő (gyógyító és ördögűző) tevékenységének összefoglalása. Az agathosz szó Márk evangéliumában ezen a
történeten kívül csak a 3,4-ben fordul elő, ott éppen Jézus kérdésében, a „jó
vagy rossz” tettekkel, azaz gyógyításokkal kapcsolatban. Az ember kérdése
az „örök életre” vonatkozóan szintén értelmezhető úgy, mint a bölcsesség
tanítójához intézett kérdés (vö. Péld 13,14; 16,22; Sir 21,13 – utóbbi összefüggése szerint a gonosz út örök kárhozatra, a bölcs viszont az életre vezet).
Jézus válasza egyesek szerint visszautasítás,24 mások kitartanak amellett,
hogy Jézus inkább emlékeztetni kívánja a gazdagot kérdésének és meg23	D. Zeller, „Jesu weisheitliche Ethik”, 200.
24
Pl. L. Schenke, Das Markusevangelium (Stuttgart 2005) 245.
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szólításának valódi távlatára.25 Jézus kérdése, illetve a kérdést kiegészítő
mondás („Senki sem jó, csak az Isten”) jelen formájában leginkább egyfajta bölcsességi rejtvényhez, találós kérdéshez hasonlítható.26 Jézus kérdése
tehát nem elutasítás, nem olyan kérdés, amelynek előre adott a válasza,
hanem valódi kérdés, amelyet azután a kiegészítő mondat abba az irányba
indítana el, amelyben a helyes válasz keresendő. Jézust azért lehet jónak
mondani, azért volt képes a „jót” tettekben végbevinni és tanítani, mert ő
szoros kapcsolatban van Istennel (vö. Mk 2,7.10).27
A jelenet bölcsességi értelmezésének további támpontja, hogy Jézus a közbevetett pontosítás után a tízparancsolatra emlékezteti a gazdag embert. Olyasvalamire tehát, ami ismerős, megismerhető minden izraelita számára. Aki a Tórát
megtartja, annak élete lesz. A Tóra pedig az izraelita számára Isten Bölcsessége. A valódi változás csak akkor kezdődik, amikor ez a bölcsesség valamiért
elégtelennek tűnik. Ekkor mutatkozik meg Jézus új bölcsessége. Ez nem a
parancsok megtartása alóli felmentés, hanem meghívás arra, hogy a mindennapok dolgait illetően immár Jézus legyen a mérce, a vele való kapcsolattartás
legyen az élet alapja és célja. A gazdagság szétosztásának valódi jelentősége
nem a szegények megsegítése, hanem a Jézus követésére való szabadság. Ez
az a követés, amely az evangéliumnak ebben a központi szakaszában (8,2210,52) egyre nyilvánvalóbban mint Jézus paradox útja, az elveszítve megtalált
élet útja mutatkozik meg. Olyan paradox út ez, amelyet egyedül Jézus személyes példája hitelesít, amely a tanítványok tapasztalatában és hitében nem a halállal és megsemmisüléssel, hanem a feltámadással és örök élettel végződik.28
25	Vö.: K. Stock, Marco. Commento contestuale al secondo Vangelo (Roma 22010) 202.
26
E mondat folytatásának és távolabbi párhuzamának valójában a Jn 1,18-at kellene
tartanunk, miszerint „Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta
ki, aki az Atya ölén van.”
27
Jézusnak ez a rejtvényszerű válasza azokra az esetekre emlékeztet, amikor beszélgetőtársát kérdéssel segíti előre, illetve példabeszéd után kérdezi immár őt magát a
helyes cselekvésről. Ez történik Simon farizeus házában (Lk 7,41-43), illetve ilyen
történet az irgalmas szamaritánusé is (Lk 10,30-37).
28	Vö. G. van Oyen, „The Vulnerable Authority of the Author of the Gospel of Mark. ReReading the Paradoxes”, Biblica 91 (2010) 161-186. Van Oyen szerint a Márknál hozott
három paradox mondás (8,35; 9,35b; 10,43-44) csak akkor érthető helyesen, illetve csak
akkor képzelhető el valódi érvként a szekesztő részéről, ha mögötte áll a feltámadásba vetett hit. „The literary device of paradox expresses in an unsurpassed way the vulnerability
of the narrator who – in order to convince his readers of the truth of his message – has no
other ’proof’ than the example of Jesus’ life leading to his tragic death” (161).
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A márki elbeszélés Jézus és a gazdag ember találkozásáról azonban még nem
jut el eddig a pontig. Inkább, ahogy már megjegyeztük, a példaszerűségnek
első látásra korántsem megfelelő, negatív zárlata van: a gazdag leverten távozik. Az evangélista azonban éppen ezt használja fel arra, hogy a kezdetben
szimpatikus gazdag ember példáját az olvasó számára is megközelíthetővé,
sőt kötelezővé tegye. Jézus ugyanis mindjárt (10,23) övéihez, és velük együtt
az evangélium olvasójához fordul, mégpedig ismét a bölcsesség hangján
szól (Mk 10,23.24.27) a gazdagság veszedelmeiről. A tanítványok aggályoskodása (10,26: „Hát akkor ki üdvözülhet?”) viszont éppen azt mutatja, hogy
a gazdag szomorúsága valamilyen módon bennük is gyökeret vert. A gazdag
emberrel való találkozás eszerint újra példaszerűnek bizonyul. A bölcsesség
ugyanakkor továbbra is tanít, int, szívbe vés, és az örök életet remélve végül
újra Istenre tekint: „Mert az Istennek minden lehetséges.”
Jézus tehát mint a bölcsesség tanítója szólal meg ebben az elbeszélésben.
Új, de valódi bölcsességgel tanít. Ez a bölcsesség a tartalmában a végletekig egyszerű, sőt egyszerűséget követel, ezért mindenki számára elérhető:
„Jöjj, kövess engem!” Eredetében az ószövetségi parancsokra épül, de ebben
is Jézusé, aki maga is megtartotta a törvényt. Ez a bölcsesség ugyanakkor
egyfajta „alternatív”29 vagy „radikalizált” bölcsesség.30 Lényege nem egyfajta
túlzó apokaliptika (Jézus tanító tekintélye titkos tudást ad övéinek, amely
minden más tanulást, figyelmet mellékessé, sőt szükségtelenné tesz), hanem
a Jézussal való kapcsolat. Meghívás arra az útra, amelyen Jézus követője
megtanulja, hogyan alkalmazza a „nagy felismerést” a mindennapokban, hogyan építse életét a Tóra megtartásán túl az Isten országának Jézusban megélt közelségére. A feltámadásba, az élő Jézus jelenlétébe vetett hittel pedig
elmondható, hogy ez az eszkatológia útja, amelyben a jelen pillanat és jelen
cselekedet, végső soron maga a pillanatnyi idő kitágul és egyetemes horizontot kap. A bölcsesség útja immár nem az, hogy általános érvényű állítást
teszünk a valóság sokféle konkrét helyzetéről, hanem elfogadjuk az egyetlen
elérhető valóságot, a jelent, ahogy az Jézusban feltárul.
29	Vö.: B. Witherington III., Jesus and Money. A Guide in Times of Financial Crisis
(Grand Rapids, Michigan 2010) 29-78. Witherington az ószövetségi bölcsesség
áramlatában látja Jézus helyét, de mintegy annak a kritikus bölcsességi irányzatnak a
folytatójaként, amely Jób könyvében és a Prédikátornál jelenik meg.
30	D. Zeller, „Jesu weisheitliche Ethik”, 212-215. A következőkhöz ld. M. Ebner,
Jesus – ein Weisheitslehrer? Synoptische Weisheitslogien im Traditionsprozeß (HBS
15; Freiburg 1998) 2-21.
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Oláh János

docens, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

A kinyilatkoztatásról
és a zsidóság választottságáról
A kinyilatkoztatás és a választottság fogalmai nem igazán képezték és
képezik diskurzus tárgyát a magyar zsidóságon belül (sem), elvégre ezek
evidenciák, hiszen Isten kinyilatkoztatta önmagát a zsidóknak a Szinájhegyen, és választotta önnön népének a zsidóságot. Ezzel tisztában van
a legalapvetőbb vallási ismeretekkel rendelkező zsidó egyén is, de körülbelül itt meg is áll a „tudománya”. Valószínűleg ezen evidenciáknak
is köszönhető, hogy nem volt általában „téma”1 a kinyilatkoztatás és a
választottság fogalmainak „teológiai körüljárása” a magyar nyelvű zsidó
irodalomban, de megér néhány mondatot e két fogalom, hogy foglalkozzunk vele. Kiindulásként arra gondoltam, hogy e két szót/fogalmat „eredetiben” keresem meg a Tanahban2, valamint a hétköznapi Imakönyvben
és szövegkörnyezetükből kiindulván „járom körbe” azokat. Itt, rögtön jelentkezett egy akadály, egy nehézség, ugyanis a kinyilatkoztatás szót nem

1

2

Blau Lajos írt egy nagyobb „lélegzetű” tanulmányt Izraél kiválasztása címmel (In:
Zsidók és a világkultúra. Múlt és Jövő – Bp., 1999. 121–161. old. Eredeti megjelenése: Magyar-Zsidó Szemle – 1890), amelynek gondolatmenetét bizonyos mértékben
mi is felhasználtunk írásunkhoz. Krausz Sámuel röviden összefoglalta e két fogalom
lényegét (In: Rendszeres zsidó vallás- és erkölcstan. Singer és Wolfner – Bp., 1895.
75–84. old.). A kinyilatkoztatásról ír még egy kicsit bővebben Halász Nátán: Zsidó
hit- és erkölcstan. Ifj. Nagel Ottó – Bp. 1889. 2–17. old.; a kiválasztottságról pedig
Havas Manó: Rendszeres zsidó vallás- és erkölcstan. Schlesinger – Bp., 1934. 47–49.
old. A Zsidó lexikon (szerk.: Ujvári Péter, A Zsidó Lexikon kiadása – Bp. 1929) témánkra vonatkozó szócikkeit (479 és 936. old.) Seltmann Rezső (S. R.) írta.
A zsidóság szóhasználatában a Tanah az úgynevezett Írásbeli Tan. E szó egy rövidítés, egy betűszó, egy notarikon, amelynek feloldása: Tóra + Neviim + Ketuvim
= Tan/Mózes öt könyve + Próféták + Iratok, vagyis a Biblia protestáns kánon által
„Ószövetségként” számon tartott része.
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lehet jól héberre visszafordítani! A különböző szavak, kifejezések3 nem
fordulnak ténylegesen elő a Tanahban, és nem is igazán adják vissza e szó
valódi jelentéstartalmát.
A választottság szóval már más a helyzet, az ezt nagyjából „fedő” szó4 huszonhat esetben szerepel a Tanahban, viszont csak négyszer az Imakönyvben, akkor is áldásmondások során (Tóra- és a háftárá olvasása előtt5, a
hávdálá6 során és a zarándokünnepek esti kidusában7). Indulják hát el a
„választottság” mentén!
A zsidóság Tanahban megírt történetét áttekintve észrevehetjük, hogy azt
több, nagyobb hagyományegységekre lehet felosztani. Mindegyik ilyen
egység Isten olyan történelemi tettéhez, történelembe való közvetlen beleavatkozásához köthető, amely a zsidóság létezésének egészére nézve
meghatározó jelentőségű tett volt. Ezek a következők: az ősatyáknak (Ábrahám, Izsák, Jákob) tett ígéretek; kiszabadítás Egyiptomból; sás-tengeri
átkelés; kinyilatkoztatás a Szináj-hegyen; Kánaán földjének birtokba adása
és a Dáviddal kötött szövetség. Ezek mindegyike, a teológia nyelvezetén
úgynevezett „kiválasztás-hagyomány”, hiszen olyan eseményekhez kötődnek, amelyeket Isten a zsidóság érdekében vitt végbe.
A zsidóság „választottság” eszméjét, két fogalom segítségével érthetjük
meg talán a legjobban. Az egyik a kiválasztás/választás, másik pedig a kiválasztott/választott fogalma.
Giluj, chászifá, hitgálut, giluj sehiná, máámád hár-Szináj, giluj recónó sel Elohim
lehol bné-ádám,… = megnyilatkozás, feltárás, felfedés, Isten megnyilatkozása,
Szináj-hegyi jelenlét, Isten akaratának megnyilatkozása az ember fiainak,…
4
Báchár, ritkábban a hivdil.
5	A Tóra héber szó, jelentése: Tan. Mózes öt könyvének hagyományos elnevezése,
amelyet 54 hetiszakaszra osztottan egy év alatt olvassuk végig a zsinagógában. Az
olvasás előtt áldást mondunk, amelyben megemlítjük az Isten általi választás tényét,
miszerint arra lett a zsidóság kiválasztva, hogy megkapja a Tórát. A Tóra olvasása
után a Próféták valamelyik könyvéből olvasunk fel egy részt, ezt nevezzük háftárának
(zárszó). Az olvasás előtt áldás mondunk Istenre, miszerint az Örökkévaló jó prófétákat választott magának és az ő tanításuk igaz tanítás.
6
A szombatot elbúcsúztató szertartás neve, amikor elválasztjuk a szentet (szombat) a
profántól (hétköznap). E szertartás során áldást mondunk a szent és a profán elkülönítésére, közöttük a zsidók és a nem zsidók elválasztására.
7
A három zarándokünnep (peszáh, sávuot, szukot) megszentelésére egy pohár kóser
bor fölött mondott áldás neve. E szertartás során áldást mondunk az Istentől eredő,
kizárólagosan a zsidóknak adott parancsokra.
3
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A kiválasztott/választott nép – jelen esetünkben a zsidóság kiválasztásának/választásának – eszméje vallási eszme. Amikor az Isten általi kiválasztás/választás történt a Szináj-hegynél, akkor a zsidóság népi- vagy
nemzeti, nemzetiségi tudata még nem fejlődött ki. A „nép” szó, egy olyan
népi közösséget jelent „amely egységes kormányzás alatt tartatik össze.
Az összetartó, egységesítő kapcsot pedig a vallás képezte. Ha tehát (…)
„Izrael népéről” van szó, sohasem szabad egyebet érteni alatta, mint azon
közösséget, amelynek egyedüli összetartó kapcsa: Izrael vallása…”8 –
írta Blau Lajos9, a Rabbiképző néhai, tudós rektora.
Akkor a kiválasztás/választás oka valamiféle kiválóságban rejlene? A kiválasztás/választás idején, és azt követően, általában egy nép kiválóságát
számbeli nagysága adta. A közkeletű vélekedés szerint, minél többen voltak, annál nagyobb volt az áldás rajtuk. A nagyszámú nép tekintélyes volt,
erős volt, félelmet és tiszteletet gerjesztett másokban, hiszen a nagy, a hatalmas tisztelete és a kicsinek, a gyöngének megvetése általános elv volt.
Nézzük akkor a zsidóságot: „10Mert szent népe vagy az Örökkévalónak
a te Istenednek, téged választott ki az Örökkévaló a te Istened, hogy légy
tulajdon népévé, mind a népek közül, melyek a föld szinén vannak. Nem
mivel számosabbak vagytok mind a népeknél, kedvelt meg az Örökkévaló és választott ki titeket, mert ti vagytok legkevesebben mind a népek
között…”11 Világosan látszik a kiválasztásról/választásról szóló tanítás e
locus classicusából, hogy nem az efféle, nem a számbeli „kiválóság” idézte
elő a kiválasztást/választást.
Akkor talán a zsidók erkölcsi kiválósága, érdemei eredményezték a kiválasztást? „Ne mond szívedben, a mikor elkergeti az Örökkévaló a te Istened őket előled, mondván: igaz voltomért hozott engem az Örökkévaló,
hogy elfoglaljam ezt az országot, és e népek gonosz voltáért üzi el őket
Blau Lajos: Izraél kiválasztása. In: Zsidók és a világkultúra. Múlt és Jövő – Bp.,
1999. 134–35. old. (Eredeti megjelenése: Magyar-Zsidó Szemle – 1890).
9
Blau Lajos (1861/Putnok–1936/Budapest), a budapesti Országos Rabbiképző Intézet
tanítványa, tanára és rektora volt.
10
A szövegben előforduló bibliai citátumok lelőhelye az ún. IMIT-Biblia (Biblia/
Tanach I-II. (Makkabi – Bp., 1994) = az IMIT (Izraelita Magyar Irodalmi Társulat)
1898–1907 között kiadott Bibliája a héber szöveg betoldásával), ezért azok több esetben nem felelnek meg a jelenleg érvényben lévő magyar helyesírási szabályoknak.
11	M.V. VII,6-7.
8
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az Örökkévaló előled. Nem a te igaz voltodért és egyenes szívedért…”12
Nyilvánvaló, hogy nincs szó itt semmiféle kiválóságról, érdemekről. Akkor vajon miért történhetett ez így?
A zsidóság által respektált, úgynevezett Írásbeli- és a Szóbeli Tan szerint a
zsidóság feladata az önszentelés, hiszen: „Szentek legyetek, mert szent vagyok én, az Örökkévaló, a ti Istenetek.”13 Isten „tökéletességeinek”, szentségeinek folyamatosan a szemei előtt kell lebegnie, hogy azokat utánozza,
hogy azokat megkísérelje megvalósítani a fentebb idézetteknek megfelelően. De vajon lehetséges ez?
A Szóbeli Tan egyik alapműve, a Talmud14 ezzel kapcsolatosan a következőket írja: „Rabbi Hámá, rabbi Hániná fia mondta: Mit jelent ez a mondat
a Tórában: „Az Örökkévaló a ti Istenetek után járjatok…”15 Hát hogyan
volna lehetséges az embernek Istent követnie? Hiszen írva van: „Mert az
Örökkévaló a te Istened emésztő tűz…”16 A Szent, áldva legyen a neve,
tulajdonságait kövessétek! Ahogyan ő felöltözteti a ruhátlant, ugyanis
írva van: „És készített az Örökkévaló Isten az embernek és feleségének
bőrköntösöket és felöltöztette őket”17 – úgy öltöztess te is fel ruhátlant. A
Szent, áldva legyen ő, meglátogatott beteget, ugyanis írva van: „És meg12	M.V. IX,4-5.
13	M.III. XIX,2.
14	A Talmud héber szó jelentése: tanulás, tanítás. A Talmud a késő antik zsidóság reprezentatív főműve, a Biblián/Tanahon („Ószövetségen”) kívüli, az úgynevezett „szóbeli hagyomány” különleges műfajú, diszkurzív enciklopédiája. Formailag a III. század
elején összeállított vallási szabálygyűjtemény, a Misna kommentárja. Az úgynevezett
Jeruzsálemi Talmud szerkesztése az V. század elején zárulhatott le; míg az ennél terjedelmesebb és a nagyobb autoritással rendelkező Babilóniai Talmudé a VI. század
végén. Ha a Talmud szó önmagában szerepel, akkor az mindig a Babilóniai Talmudot
jelenti. A Talmudban benne van a posztbiblikus kor zsidóságának egész való élete.
A Talmudot olvasva látható, hogy mint lesz a gondolat törvénnyé (háláhá), hiszen
előttünk van a kiinduló alap: a Tórából levezetett előírás (Misna), majd a törvénnyé
válás meghozatali vitájának jegyzőkönyve (Gemárá). De megtalálható a Talmudban,
hasonló kvantitatív helyet foglal el az aggádai rész, a posztbiblikus kor zsidóságának
etikai, ám a Biblián alapuló költészete, filozófiája, mindene. A Talmudról magyar
nyelven bővebben: Blau Lajos: A TALMUDRÓL. Magyar Zsidó Tudományok 2.
kötet (Gabbiano Print – Budapest, 2006)
15	M.V. XIII,5.
16	M.V. IV,24.
17	M.I. III,21.
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jelent neki az Örökkévaló Mamré terebinthusainál…”18 – úgy látogass te is
beteget. A Szent, áldva legyen ő, vigasztalt gyászolót, ugyanis írva van: „És
volt Ábrahám halála után, Isten megáldotta Izsákot, a fiát…”19 – úgy vigasztalj te is gyászolót. A Szent, áldva legyen ő, eltemetett halottat, ugyanis írva van: „És eltemette (Isten) ott a völgyben…”20 – úgy temess el te is
halottat. Ő gyógyítja a betegeket, felszabadítja a foglyokat, jót tesz még
ellenségeivel is, könyörületes az élőkhöz és a megholtakhoz egyaránt.”21
Tehát, e Szóbeli Tanból, a Talmudból vett részlet szerint Isten követésének,
„utánozásának”, az imitatio Dei eszméjének kell áthatnia a zsidóság életének minden mozzanatát, így lehetne ő is „szent”, illetve így közelíthet a
„szentséghez”, az őt kiválasztó Istenéhez, tehát Isten szolgálatának az eszméje mindenek felett áll, és át kell ölelnie az emberi élet összes megnyilvánulását, annak minden vonatkozásában. A Szináj-hegyen a személyesen
megtapasztalt22, Istentől kinyilatkoztatott és Mózes által írásba foglalt parancsok, utasítások, előírások be- és megtartása a zsidóság kötelessége,
mert erre választotta ki őket az Örökkévaló Isten. A kiválasztottság kötelezettségekkel jár, nincs szó itt arról, hogy a zsidóság kiválóbb volna másoknál, hanem arról van itt szó, hogy kötelességei vannak az őt kiválasztó Istennel szemben. Nem jogokat kapott a zsidóság, hanem kötelezettségeket!
A zsidóság kötelessége – híven a megfogalmazott Isten-i utasításhoz –, az
önszentelés, melyet csak a kinyilatkoztatott, és Mózes által írásba foglalt
parancsok, utasítások, előírások szerint élt élet által valósíthat meg. „Mert
szent népe vagy az Örökkévalónak a te Istenednek, téged választott ki az
Örökkévaló a te Istened, hogy légy tulajdon népévé, mind a népek közül,
melyek a föld szinén vannak”23 – olvashatjuk két ízben is a Tórában, az
Írásbeli Tanban. Először mikor a bálványok és a bálványimádásra szolgáló
helyek megsemmisítését rendeli el; másodszor pedig az étkezési törvények
bevezetőjéül. A Mózes által a Tórában írásba foglalt, Isten által kijelölt
úton járni kötelesség, hiszen azt maga az Isten jelölte ki: „Őrizzétek és
tegyétek meg, mert az a ti bölcsességtek és értelmességtek a népek szeme18	M.I. III,21.
19	M.I. XXV,11.
20	M.V. XXXIV,6.
21
Talmud, Szóta 14a.
22
„Teneked megmutattatott, hogy megtudjad, hogy ő az Örökkévaló, az Isten; nincs
kívüle más.” – M.V. IV,32.
23	M.V. VII,6; XIV,2.
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iben; a kik hallják mind e törvényeket, azt mondják majd: bizony bölcs és
értelmes e nagy nép! Mert melyik az a nagy nép, melyhez Isten oly közel
van, mint az Örökkévaló, a mi Istenünk, bármikor szólítjuk őt? És melyik
az a nagy nép, melynek oly igazságos törvényei és rendeletei vannak, mint
ez az egész Tóra/Tan, melyet én ma elébetek adok?”24 (A „nagy” szó ebben
a citátumban nem a számbeli nagyságra, hanem a jelentőségre utal!)
A zsidóságnak tehát magától az Istentől kapott kötelezettségei vannak.
Neki ezek szerint kell élnie életét, erre lett kiválasztva, ellentétben a más
vallást követőkkel. „Más vallások tanai szerint csak a felekezethez tartozók üdvözülhetnek, Izraél vallása szerint mindazok, akik hét törvényt tartanak meg…”25 – írta Blau Lajos. Noé ivadékaira, az emberiségre, a más
vallást követőkre hét törvény/előírás (bíróságok felállítása, bálványimádás
tilalma, istenkáromlás tilalma, vérfertőzés tilalma, vérontás tilalma, rablás
tilalma és az állatkínzás tilalma) vonatkozott a Szóbeli Tan szerint26, ha
valamely nép fiai közöttük akartak élni. RAMBAM27 így írt: „Az a nem
zsidó, aki Noé fiainak adott hét törvényt/előírást betartja, a népek jámborai
közé tartozik és része lesz az eljövendő világban (túlvilági életben).”28
A Mózes által írásba foglalt Tórában meglévő, Isten által a zsidóságnak
kinyilatkoztatott törvények megtartását a zsidóság önmagára nézve kötelező érvénnyel, másokra nézve viszont nem kötelező érvénnyel értelmezi,
hiszen Isten a zsidókat választotta, hogy a Tórát/Tant nekik adja. A „választott nép”29 fogalma már a szináj-hegyi kinyilatkoztatás elhangzása
előtt szerepel a Tórában, méghozzá feltételekkel: „Most tehát, ha hallgatva
hallgattok szavamra és megőrzitek szövetségemet, legyetek nekem választottak mind a népek közül, mert enyém az egész föld. S ti lesztek nekem
papok birodalma és szent nép!”30 A választottság azonban nem előjog, inkább azt jelenti, hogy a „választott nép”-től többet lehet elvárni, többletfel24	M.V. IV,6-8.
25
Blau Lajos: Izraél kiválasztása. In: Zsidók és a világkultúra. Múlt és Jövő – Bp.,
1999. 147. old. (Eredeti megjelenése: Magyar-Zsidó Szemle – 1890).
26
A Talmud, Szánhedrin 56a-b lapjain találhatókból levezetve.
27	RAMBAM/Rabbi Mose ben Majmón (Májmun)/Maimonidész/Majmuni/Abu Imrám
Musza ben Majmun Ibn Abd Allah (1138/Cordoba-1204/Fosztat): rabbi, filozófus,
író, orvos.
28	RAMBAM: Misné Torá. Hilhot máláhim. 8,11.
29
Ám szegulá.
30	M.II. XIX,5-6.
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adatot kapott, és büntetés is kilátásba helyeztetett: „Mert az Örökkévaló, a
ti Istenetek, a legfelsőbb hatalom és úr az urak fölött, a nagy, hatalmas és
félelmetes Isten, aki nem tekint személyre és nem fogad el kedvezést.”31
Vagy ahogyan Ámosz prófétánk írja: „Csak titeket ismertelek mind a föld
nemzettségei közül, azért számon kérem rajtatok mind a ti bűneiteket.”32
A zsidóknak figyelniük kell Urukra és a nekik adott Tóra-i törvények megtartására, hiszen a zsidók szolgái lettek az őket Egyiptomból, a szolgaságból, a rabságból kiváltó Istennek. Az egyiptomi kiszabadítás a zsidóság
Isten iránti kötelezettségének egyik alapja. A tízparancsolat kezdetéül ezt
olvassuk: „Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, a ki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgaság házából.”33 Vagy: „De titeket vett az Örökkévaló és kivezetett benneteket a vaskohóból, hogy legyetek az ő öröke,
tulajdon népe, amint van ez a mai napon.”34 A szolgának, a megváltottnak
pedig szolgálnia kell urát, megváltóját a hagyományos felfogás szerint.
A másik ok pedig, hogy a zsidóságnak kötelessége az Isten által kinyilatkoztatott és nekik, Mózes közvetítésével átadott Tóra, a Tan szerint
élni, szabad elhatározásából fakad. A Tóra ekként idézi Isten szavait: „S
ti lesztek nekem papok birodalma és szent nép!”35 – mire az egész nép
felelte: „Mindent, a mit az Örökkévaló szólt, megtesszük!”36 Az elfogadás
kinyilatkoztatása és a Tan kinyilatkoztatása után Isten szövetséget, vérszövetséget37 kötött a zsidókkal, melyben arról van szó, hogy ha az Ő általa
kinyilatkoztatott Tórát/Tant megőrzik a zsidók, akkor a kiválasztottság/
választottság és az Isten által tett ígéretek érvényesek. Csakis a zsidóknak
kötelességük a Tóra/Tan megőrzése, melyre szabad akaratából is vállalkozott, ezért nem kényszeríthet a Tóra másokat az összes benne foglalt
törvény megtartására, mert ők azokat nem vállalták, nem vették a törvény
igáját magukra. Egy szoros családi kapcsolat jött létre az úr és a szolga között, vagy az apa és gyermeke között, ahogyan a Talmud ezt megfogalmazza: „Rabbi Ákivá mondta: „Kedveltek a zsidók, mert Isten gyermekeinek
31	M.V. X,17.
32	Ámosz III,2.
33	M.II. XX,2.
34	M.V. IV,20.
35	M.II. XIX,6.
36	M.II. XIX,8.
37	M.II. XXIV,6-8.
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neveztettek. Ez kiviláglik azáltal, hogy a Teremtő ezt nyíltan ki is mondja,
írva van: „Gyermekei vagytok ti az Örökkévaló Isteneteknek.”38„39 A szabad elhatározásból vállalt kötelezettség alól nincs felmentés, a zsidóság
Istennel szövetségre lépett, a szövetséget pedig csak mindkét szövetkező
fél egyező akarata alapján lehetne felbontani. Ahogyan az akkori zsidók
közül kiválasztattak a kohaniták és a léviták az Isten körüli szolgálattételre,
úgy választatott ki a zsidóság a népek közül az Isten körüli szolgálattételre, örök időkre: „Mert nem veti el az Örökkévaló az Ő népét az Ő nagy
neve miatt; mert úgy akarta az Örökkévaló, hogy a maga népévé tegyen
benneteket.”40 Vagy Jehezkél/Ezékiel prófétánk szavaival: „…és lakni fogok közepettük örökre.”41 Amint a kohaniták és a léviták nem kapnak sem
földi, sem túlvilági extra jutalmat, éppen így a zsidóság sem részesül sem
földi, sem túlvilági extra jutalomban, mert Istennek szolgálnia kötelessége,
legfeljebb „némi” boldogsághoz juthat, ahogyan a zsoltáros költő ezt megfogalmazza: „Boldog az a nemzet, melynek az Örökkévaló az Istene, a nép
melyet birtokul választott magának.”42
„Kötelességek jogok nélkül, szolgálattétel jutalom nélkül a kiválasztás eszméjének egyedüli és kizárólagos tartalma. (…) A kiválasztás nem az Isten
ajándéka, hanem isteni adomány. A kiválasztás eszméje nem azt tartalmazza, hogy Izraél érzésben és gondolkodásban nemesebb más népeknél, hogy
a vallásosság és erkölcsösség magasabb fokán áll, csak azt, hogy magasabb
fokon kell állania, magasabb fokra kell törekednie”43 – írta Blau Lajos.
A Szináj-hegyen a zsidók által hallott, meghallott és megtapasztalt kinyilatkoztatás, és az Isten által történt választás/kiválasztás, e szövetségkötés
örökké tartó mivolta, e soha fel nem bontott szövetség eszmekörében élő
zsidóság számára egyenes út vezet a Szináj-hegytől egészen a mai napig,
megőrizve a Tóra, a Tan, az Örökkévaló Isten által történt átadásának és
elfogadásának hagyományát. Ezért rendkívül fontos e szövetség-kiválasztás/választás tudata, hiszen ez által maradhatott meg a zsidóság sok nem38	M.V. XIV,1.
39	Misna, Ávot III,14.
40
Sámuel I. XII,22.
41
Jehezkél XLIII,9.
42
Zsoltárok XXXIII,12.
43
Blau Lajos: Izraél kiválasztása. In: Zsidók és a világkultúra. Múlt és Jövő – Bp.,
1999. 154. old. (Eredeti megjelenése: Magyar-Zsidó Szemle – 1890).
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zedéken át, mindmáig. Évezredeken át, sok nemzedéken át, e Tórában leírt
igazság talaján állva, két lábon állva.
Mondhatnánk: a zsidóság két lábon áll. Az úgynevezett Írásbeli Tan az
egyik láb és az úgynevezett Szóbeli Tan a másik láb, és e lábak biztos állást
tesznek lehetővé, hiszen az embernek a két lába teszi stabillá állását. A
zsidóság hiszi, hogy az Isten által kinyilatkoztattak, és a Mózes által írásba
foglaltak, az Írásbeli Tan minden szava igaz elméletileg és gyakorlatilag
egyaránt. A Tóra/Tan megismertet bennünket Istennel, és kijelöli utunkat
az Örökkévaló Isten által teremtett világban. Az Isten általi kinyilatkoztatás a Szináj-hegynél történt, de nem ott végződött, hanem folytatódott és
folytatódik, mind a mai napig a Szóbeli Tanban.
Mindazáltal a kinyilatkoztatás, a Szináj-hegynél az Istentől elhangzottak,
kinyilatkoztatottak, a teremtett halandó számára sohasem lehet teljesen és
tökéletesen megragadható és megfogható, legfeljebb bizonyos részleteiben, mindenkor az adott ember nyelvezetéhez, gondolkodásához és történelmi jelenéhez igazodva.
A zsidóság nagy jelentőségű középkori vallásbölcsésze, RAMBAM írta a
következőket: „A zsidóság nem bízott teljesen Mózes tanítónkban, a csodák miatt melyeket tett. Amikor ugyanis valakiknek a hite csodák látásán
alapul, azok szükségszerűen kételkednek, mert lehetséges, hogy az a csodatett csak szemfényvesztés, bűvészet. (…) Mi volt akkor hát a zsidóság
hitének alapja? A Szináj-hegyi kinyilatkoztatás. Azt ugyanis a zsidóság
önnön szemeivel látta és nem más hallotta füleivel (…) és így mondta ő
(Mózes): „Színről színre beszélt az Örökkévaló veletek…”44 és írva van:
„Nem atyáinkkal kötötte az Örökkévaló e szövetséget…”45 (…) A kinyilatkoztatás tehát nem csodatett volt, hanem személyes tapasztalata az egész
népnek.”46
A csoda ellen, a szináj-hegyi kinyilatkoztatás időtlen érvényessége mellett,
hoz egy érdekes történetet a Talmud: „Azon a napon Rabbi Eliezer a világ
összes ellenvetését felhozta (egy vitás kérdésben), de nem fogadták el tőle.
Azt mondta nekik: Ha nekem van igazam, akkor ez a szentjánoskenyérfa
bizonyítja. És a szentjánoskenyérfa 100 könyöknyit, mások szerint 400
44	M.V. V,4.
45	M.V. V,3.
46	RAMBAM: Misné Torá. Hilhot jeszodé hátorá. 8,1.
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könyöknyit arrébb ment. Azt mondták neki: Ez a szentjánoskenyérfa nem
bizonyít semmit sem! Azt mondta nekik: Ha nekem van igazam, akkor ez
a víz bizonyítja. És a víz visszafelé folyt. Azt mondták neki: A víz visszafelé folyása nem bizonyít semmit sem! Azt mondta nekik: Ha nekem van
igazam, akkor ennek az épületnek a falai bizonyítják. És az épület falai befelé hajoltak, bedőlni szándékoztak. Ekkor megfenyegette a falakat Rabbi
Jehosua és ezt mondta: Amikor a tudósok az érvényes törvények győzelméért viaskodnak, milyen viselkedés ez tőletek? Erre a falak nem dőltek
be Rabbi Jehosua tisztelete miatt; és nem egyenesedtek ki Rabbi Eliezer
tisztelete miatt, és még mindig meghajolva állnak. Ismét szólt hozzájuk
Rabbi Eliezer: Ha nekem van igazam, akkor az égi hang bizonyítja. És
megszólalt az égi hang és mondta: Mi a problémátok Rabbi Eliezerrel? A
döntések minden esetben úgy vannak, ahogyan ő mondja, neki van igaza!
Akkor Rabbi Jehosua felállt és mondta: „Nem az égben van!”47 Mit jelent
ez, hogy „nem az égben van”? Rabbi Jirmeja mondta: A Tórát átadták már
a Szináj-hegyen, minket nem érdekel az égi hang…”48
Joszéf Albo49, a Széfer háikárim50 című könyvében megkísérli összefoglalni a zsidó vallás lényegét, alapelveit. Ő három tényt, alapelvet rögzít:
Isten létezése; Isten kinyilatkoztatta a Tant; valamint Istentől van a jutalom
és a büntetés. „Aki hisz az első alapelvben, Isten létezésében, annak abban
is hinnie kell, hogy Isten egy, nem test és nem is egy testben megnyilatkozó
erő, és más hasonló tanításokban, amelyek az ehhez az alapelvhez kötődő
gyökerek. Aki hisz abban, hogy a Tórát Isten nyilatkoztatta ki – ez ugyanis
a második alapelv –, annak a prófécia létezésében és az elküldött próféta
küldetésében is hinnie kell. Aki hisz a harmadik alapelvben, a jutalomban
és a büntetésben, annak hinnie kell az isteni tudásban és gondviselésben, és
abban, hogy léteznek szellemi és testi jutalmak és büntetések is.”51
Az imént citált idézetek is részei az úgynevezett Szóbeli Tannak, mely alatt
– nagyon leegyszerűsítve – a Szináj-hegyen az Írásbeli Tannal egy időben,
az Istentől kapott, az Örökkévalótól elhangzott szóbeli tanításokat és azok
47	M.V. XXX,12.
48
Talmud, Bává meciá 59b.
49
Albo, Joszéf (kb. 1360–1444): filozófus, író.
50
Jelentése kb. Az alapelvek könyve.
51
Albo, Joszéf: Széfer háikárim I. fej. 13. Idézi: Sirat, Colette: A zsidó filozófia a középkorban a kéziratos és nyomtatott szövegek alapján. Logos – Bp., 1999. p. 329.
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továbbgondolásait értjük. A hagyományos levezetés szerint, amelynek
egy részét maga a Szóbeli Tan közli velünk: „Mózes kapta a Tórát/Tant
Szinájon, és továbbadta Józsuának, és Józsua a véneknek, és a vének a
prófétáknak, és a próféták továbbadták a Nagy Gyülekezet embereinek.”52
A próféták kora után élt Nagy Gyülekezet emberei továbbadták a bölcsek
első generációjának (tannaiták), majd a bölcsek első generációjának utolsó
tagjaként Rabbi Jehudá Hánászi írásba foglalta a Misnát53 a III. század
elején. A bölcsek következő generációja (amórák) átvette a hagyományt
és Ráv Ási és Ráviná írásba foglalta a Gemárát54 az V. század végén, a
valamikori Babilónia területén. A Misna és a Gemárá együtt a Talmud. Tehát a Szináj-hegyről, az Örökkévalótól származtatott úgynevezett Szóbeli
Tan alapműve a Talmud. E héber szó jelentése: tanulás, tanítás, tanulmány.
Átvitt értelemben: a Talmud, a Tanahból, vagyis a Biblia kereszténység/
keresztyénség által „Ószövetségnek” nevezett részéből, az Írásbeli Tanból
kikövetkeztetett törvényi előírásokat ismertető és továbbfejlesztő tanítás.
A Talmudban, az ókori zsidóság e grandiózus alkotásában, benne van a
posztbiblikus kor zsidóságának egész való élete. A Talmudot olvasva látható, hogy mint lesz a gondolat törvénnyé55, előttünk van a kiinduló alap:
a Tórából, Mózes öt könyvéből levezetett előírások gyűjteménye: a Misna;
majd az előírások megtárgyalásának, megvitatásának jegyzőkönyve: a
Gemárá.
A Talmud írásba foglalása után a Szóbeli Tan továbbvivői, továbbírói a
gáonok56 generációja volt. Ők a VII–XI. században írták az Írásbeli Tanból kiindulva, arra építve, a korai responzum-irodalmat (kérdések-feleletek), amely a zsidóság életét egységesen szabályozta, adta meg a feleletet
az újabb s újabb kérdésfelvetésekre, a választ visszavezetve a Szinájhegyhez, az „origó-ponthoz”. Majd jogfolytonosan, az összefoglaló néven
csak rabbinikus irodalomként számon tartott művek (kommentár-iroda52	Misna, Ávot I,1.
53	A Misna héber szó, jelentése: ismétlés, tanulás. Írói a tannaiták (tanítók).
54	A Gemárá arám szó, jelentése: megvitatás, befejezés. Írói az amórák (értelmezők,
magyarázók).
55	A háláhá szó a vallási törvényt, a járandó utat (a háláh = menni szóból származtatva)
jelenti, tehát a normatív irányultságú, vallásjogi hagyományokat.
56	A gáon héber szó, jelentése: lángész, zseni. Koruk elismert szellemi vezetői, a zsidóság vallási „fejei”.
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lom, erkölcsi-irodalom, kódex-irodalom, késői responzum-irodalom, rendeletek) következnek, melyeket mindmáig írnak.
Tehát a különböző, egymást követő nemzedékek bölcsei átveszik egymástól és továbbadják, hagyományozzák egymásnak – a mindenkori követő
nemzedéknek – a Szóbeli Tant, de úgy, hogy közben mindegyikük tovább
alakítja, tovább formálja, kiegészíti azt saját tanításainak, kikövetkeztetéseinek apró „mozaik darabkáival”, hogy a Tan mindenkor élő legyen és
egyre komplettebb. A „tudás-tanítás-továbbadás” itt a kulcsszavak. Martin
Buber57 írta: „A tanítás az, amely szövetségünket élővé és hatékonnyá teszi. Benne újra összekapcsolódva nyilvánul meg a kontinuitás és a spontaneitás, a továbbadás és a létrehozás. A tanítás maga az út. Egy könyv, egy
tétel, egy formula sem képes tartalmazni, semmi, ami létezett, nem elegendő, hogy ábrázolja. Ahhoz, hogy élő legyen és élet hassa át, a generációknak találkozniuk kell, minek során a tanítás az emberi összetartozás alakját
veszi föl, és ezáltal az apánkkal való összetartozást élővé és hatékonnyá
teszi. A tanítótól a tanulóhoz átpattanó szikrától megújul a tűz, amely a
kinyilatkoztatás hegyét az ég szívéig emelte (Deuteronomium 4:11).”58
A Talmud, egy helyütt59, így vezeti le a Szóbeli Tant, logikai alapon: „…
akkor vághatsz marhádból és apró jószágodból, melyeket adott neked az
Örökkévaló, amint parancsoltam neked…60”61 Ám sehol nem olvashatjuk, hogy hogyan is szólt az a parancs! Ha nem olvashatjuk, akkor az azt
jelenti, hogy nem foglalták írásba! Nem írta le Mózes a Tórában/Tanban,
az Írásbeli Tanban, de szóban el kellett, hogy hangozzék, hiszen így olvassuk: „…amint parancsoltam neked…62” Tehát ha van leírt, azaz Írásbeli
Tan, és elfogadjuk, hogy az Isten szavait tartalmazza, akkor kell lennie az
ugyanakkor elhangzott, de később írásba foglalt Szóbeli Tannak is. Írásbeli
Tan + Szóbeli Tan = a „két láb”. Tehát a kinyilatkoztatás az éppen ott lévő

57	Martin (Mordeháj) Buber (1878/Bécs–1965/Jeruzsálem): filozófus, író és tanár.
58
Buber, M: „Die Lehre und die Tat”. In: Der Jude und sein Judentum. Gesammelte
Aufsätze und Reden. Gerlingen, 1993. 656. old. Idézi: Gábor György: Szináj és
Jabne. (Jószöveg Műhely – Bp., 2005) 113. old.
59
Talmud, Hulin 28a.
60
…kááser civitihá…
61	M.V. XII,21.
62
…kááser civitihá…
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(bár egy midrás63 szerint64 a kinyilatkoztatáskor a még meg nem született
lelkek is ott voltak), kiválasztott/választott népnek, a zsidóságnak hangzott
el, amit rögvest, vagy kis idő múlva írásba is foglaltak az Írásbeli Tanban,
illetve később foglaltak írásba a Szóbeli Tanban. Így fogalmazta ezt meg
a Jeruzsálemi Talmud: „Mindazt, amit egy tanítvány a mestere előtt értelmezni fog, már megmondatott Mózesnek a Szináj-hegyen.”65
Összegezve: a kinyilatkoztatás jelenti, hogy Isten lényének valóságát és
akaratát kinyilvánította az emberek előtt. A Tóra, benne a tízparancsolat, valamint a törvények, Isten által a zsidóknak történő kinyilvánításával, megvalósult a zsidók kiválasztása/választása. Isten kijelentő szavai a
Szináj-hegyen bemutatkozásával veszik kezdetüket, és az egyiptomi szabadításra hivatkoznak, a megszólítottak tehát azok, kiket kiváltott a rabságból. Azzal tehát, hogy Isten kinyilvánította uralkodói jogát a zsidókon,
a zsidóság ezt elfogadta, miáltal tökéletesen Isten tulajdonává lett.
A kinyilatkoztatás egyik legfontosabb „terméke” az úgynevezett tízparancsolat66, melyet a zsidóság a Szináj-hegynél kapott az egyiptomi kivonulást követő ötvenedik napon, magától az Örökkévaló Istentől. E tízparancsolat része a Tórának, a Tannak. A parancsokat, törvényeket, előírásokat
Isten adta egy olyan szövetség rendezőelveként, amelyben a szövetségre
lépő felek feltételeket fogadnak el, és hűséget ígérnek egymásnak. A zsidóság kötelezi magát, hogy hű lesz Urához, Istenéhez. Ez csak úgy történhet,
ha követi az Ő parancsait. E parancsok Isten általi egyik explicit része a
tízparancsolat, ez a különleges szöveg a Tórában, mert a túlnyomó részben
szankciók nélküli intelmek egy közösséget teremtettek akkor és ott. A tízparancsolat (az elsőt kivéve) egyes szám második személyben szólt hall63	A midrás héber szó, a keresést, kutatást jelentő (drás) igegyökből származó főnév. Általában azon zsidó írásmagyarázó irodalmi művek összefoglaló neveként használjuk,
amelyeket a Tanah szövegét folyamatosan kutatva és kommentálva írtak. Technikai
értelemben a Tanah szövegének és a szöveg grammatikai és logikai sajátosságainak
figyelmes, meditatív és intertextuális olvasatán alapul. Egyes midrások megtalálhatók a Talmudban is, más összefüggésben, szövegváltozatban. Ez a sokat olvasott,
népi ihletésű irodalom a héber széppróza ősének tekinthető és a midrásirodalom az
egyetemes folklorisztika és az összehasonlító irodalomtörténet számára a legenda- és
mesemotívumok gazdag tárházát nyújtja.
64	Midrás rábá II, XXVIII,6.
65
Jeruzsálemi Talmud, Peá 17,1.
66
Ászeret hádibrot.
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gatójához, megszólított egy közösséget, és e közösség tagjai együtt maga
a zsidóság; másfelől individuális, személyes felelősségvállalásra is kényszerít, hiszen mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy miként tartja be
e parancsokat, és hogyan vállalja azokért a felelősséget.
A tízparancsolat örök és egyetemes jelentőséggel bír az aggádikus67 magyarázat szerint, miként azt a Szóbeli Tan egyik alkotórésze, a Misna írja:
„Tíz dolgot teremtett az Örökkévaló péntek délután, alkonyatkor: (…) 10.
a (kő)táblákat.”68 A kőtáblákat, melyeken a tízparancsolat volt, tehát azok
már világ teremtése idején el voltak készítve, így korban megelőzik az
emberiséget, ezáltal függetlenek időtől, helytől és néptől. Mindenkor, mindenhol és mindenkinek szólnak, ki hiszi Isten létét és elismeri Őt urának.
De ez az univerzalitás már az aggádák érdeme, a Szóbeli Tan tanítása, a
rabbinizmus következménye.
Az aggádák alkottak a tízparancsolatból egyetemes érvényességű tanítást,
mert a tízparancsolat nélkül az emberek lakta világ tökéletlen volna, ahogyan a Talmud írja: „A Szináj-hegyi kinyilatkoztatás napja ugyanolyan jelentős, mint a világ teremtésének napja, hiszen törvények nélkül a világ
értelmetlen volna.”69 A tízparancsolat kihirdetése 70 nyelven hangzott el,
hiszen a Föld lakói ennyi nyelven beszélnek, értenek a hagyomány szerint,
tehát mindenki hallotta azt, amint a Talmud magyarázza.70
Jól látható az aggádikus magyarázatokból az egyetemességre való törekvés, szándék. Az aggádákon keresztül megismerhetjük a rabbinikus kor
67	Az aggádá arámi eredetű héber szó, jelentése: elbeszélés, történet, monda. E zsidó
vallási, irodalmi és folklorisztikus műfajcsoport az ante II. századtól a post II. századig főként a Tanah szövegének magyarázatát jelentette a zsidó irodalomban, míg a
későbbiekben mindazt, ami nem vallástörvényi tartalmú alkotás. Végül a zsidó mese-,
legenda- és mondavilág; valamint a hasonlatok, példák és közmondások gyűjtőfogalma lett. Anyagát közel másfélezer esztendőn át alakították, formálták. Különböző
kultúrák nyomták rá bélyegüket, így felismerhető benne az ind, a babiloni, a görög,
a latin, a perzsa, az iszlám és az európai kultúrkörök motívumai. Az aggádá irányát
legtalálóbban egy régi mondás jellemzi: „Ha meg akarod ismerni a világ teremtőjét;
tanulj aggádát, mert ebből a tanulmányból ismered meg Istent és tanulod meg az Ő
útjait.” – Szifré, M.V. XI,22-hez (49.§). (A Szifré arám szó, jelentése: könyvek. Mózes IV-V. könyvéhez a III. században készült háláhikus midrás-gyűjtemény).
68	Misna, Ávot V,6.
69
Talmud, Sábát 88a.
70
Talmud, Sábát 88b.
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zsidóságának felfogását egy olyan szövegről, amely nem kizárólag a zsidóság, hanem a zsidó-keresztény kultúrkör moráljában döntő fontossággal
bír. Arra nézve különböző történeteket olvashatunk a Szóbeli Tanban, hogy
voltaképpen miért is adta Isten a Tórát, a Tant, avagy kinek/kiknek az érdeme ez.
Az egyik szerint az Isten környezetében lévő angyalok nem akarták, hogy
megkapja a Tórát az ember. Hogy mégis megkapta, az a Talmud egyik
ággádája szerint Mózes érdeme. Így olvashatjuk: „Rabbi Jehosuá ben Lévi
mondta: Abban az órában, mikor Mózes felment a magasságokba, mondták a szolgálattévő angyalok a Szent, áldott Ő, (Isten) előtt: Világ Ura! Mit
keres asszony szülötte közöttünk? Mondta nekik (Isten): Eljött átvenni a
Tórát. Mondták előtte (angyalok): A Tant, amit elrejtettél kilencszázhetvennégy nemzedékkel a világ teremtése előtt, azt akarod adni húsnak és vérnek!? „Mi az ember, hogy megemlékezel róla és az emberfia, hogy gondod
van rá?71 „ „Ó Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön,
és az égben is megmutattad fenségedet.72„ A Szent, áldott Ő, mondta Mózesnek, hogy feleljen nekik. Mózes szólt: Világ Ura! Félek, hogy szájuk
leheletével elégetnek. Mondta neki (Isten): Fogd meg dicsőségem trónusát
és úgy válaszolj nekik! Írva van: „Eltakarta trónusát, felhőt terjesztett ki
fölötte.”73 […] Mondta előtte (Mózes): Világ Ura! A Tóra, amit Te nekem adtál, mit ír? „Én, az Örökkévaló vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről…74” Mondta nekik (angyaloknak): Hát ti voltatok
Egyiptomban és szolgáltatok a fáraónak? Mire való nektek a Tóra? Írva
van benne: „Ne legyenek neked más isteneid! „75Hát ti bálványimádó népek között laktok? Írva van továbbá benne: „Emlékezzél meg a szombatról, és szenteld meg azt!76„ Ti soha nem dolgoztok, minek kellene nektek
a szombat? (…) Írva van továbbá benne: „Tiszteld apádat és anyádat…77”
Hát van nektek apátok és anyátok? Írva van továbbá benne: „Ne ölj! Ne
légy házasságtörő! Ne lopj!78” Hát van köztetek olyan kinek van rossz
71
Zsoltárok VIII,5.
72
Zsoltárok VIII,2.
73
Jób XXVI,9.
74	M. II. XX,2.
75	M. II. XX,3.
76	M. II. XX,8.
77	M. II. XX,12.
78	M. II. XX,13.
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ösztöne és irigysége? Meghódoltak (az angyalok) a Szent, áldott Ő,előtt és
mondták: „Ó Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved…79”80
Néhány midrás szerint viszont a nők érdeme, hogy megkapta a zsidóság a
Tórát. Így találjuk ezt a következőkben: „A Caesareából való rabbi Táhlifá
ezt mondta: Így szólt az Örökkévaló: Amikor a világot teremtettem, először Ádámnak mondtam meg, hogy mit tegyen (melyik fák gyümölcséből
ehet), aki ezt továbbadta Évának. És mi történt? Éva nem hallgatott szavamra és bűnbe vitte a világot. Így most először a nőkkel beszélem meg a
Tóra-adását, nehogy elrontsák az egészet.”81
Egy későbbi aggádá így ír: „Rabbi Pinhász mondta: Egy pénteki napon, a
férfiak és a nők külön-külön álltak a Szináj-hegy lábánál várva a kinyilatkoztatást. Ekkor azt mondta az Örökkévaló Mózesnek: Menj és kérdezd
meg a nőket, hogy hajlandóak-e elfogadni a Tórát! Mózes kérdezte: Miért
a nőket (kérdezzem meg)? Mondta az Örökkévaló: Mert a férfiak a nők
után mennek, így ha ők elfogadják, akkor a férfiak is el fogják fogadni.”82
Van oly vélekedés is, hogy a gyermekek miatt történt a kinyilatkoztatás.
Egy aggádá ekként írja: „Adjatok kezest, hogy meg fogjátok tartani a Tant!
– mondta Isten, a Szináj-hegynél álló népnek. Ők mondták neki: Ábrahám
kezeskedik értünk! Így felelt Isten: Ábrahám nem jó, mert Jismáél fiának
79
80

81
82
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Zsoltárok VIII,2.
Talmud, Sábát 88b-89a és Jalkut Simoni/Bámidbár XVI,752. utalása. A Jalkut Simoni midrás-gyűjteményt a frankfurti Simon hádársán (általában Simon Kárával/XI. sz.,
vagy Simon Áskenázival/XIII. sz. azonosítják) állította össze. Legrégibb kézirata,
amely Oxfordban található, 1308-ból való. E midrásantológia 2048 fejezetében mintegy 10.000 midrást tartalmaz az egész Tanahhoz a megelőző korok midrásaiból.
Smot rábbá 28,2. A Smot rábbá Mózes II. könyvéhez készült midrás-gyűjtemény.
Végleges lezárása valószínűleg csak a XII. században történt.
Pirké derabbi Eliezer 41. A pszeudoepigrafikus című, eredetileg arab nyelvű Pirké
derabbi Eliezer midrás-gyűjteményt a VIII–IX. században állítottak össze. Szövege
nem egy meghatározott bibliai részt kommentál, hanem a bibliai történeteket más
midrásokból, a targumokból (a Tanah könyveinek általában az arám fordítása) és
az úgynevezett Jeruzsálemi Talmudból vett anyagokkal kiegészítve újra elmeséli,
amivel gyakorlatilag egy új elbeszélést teremt. A mű nem teljes, mai formájában
54 fejezetet tartalmaz és Mózes IV. könyvének XII. fejezetéig (Mirjám leprája) interpretálja a Tóra szövegét. Valószínűleg egy szerző munkája, aki rabbi Eliezer ben
Hürkanosz (II. század elején élt bölcs) életének történetével kezdi művét, akiről az
egész antológia a nevét nyerte. Heller Bernát szerint ebben a midrás-gyűjteményben
már az iszlám hatása is jelentősen érvényesül. Lásd: Monatsschrift für die Geschichte
und Wissenschaft des Judentums. LXIX. évf. (1925) 47–54. old.

utódai szomjúhoztatják fiaimat! Akkor mondták neki: Izsák kezeskedik értünk! Így felelt Isten: Izsák nem jó, mert szerette Ézsaut, aki gyűlöl engem!
Mondták neki: Jákob kezeskedik értünk! Így felelt Isten: Jákob nem jó,
mert nem teljesítette fogadalmát (hogy felépíti Isten Szentélyét)! Ekkor azt
mondták: Itt vannak a gyermekeink kezeseknek! Felelt az Isten: Őket adjátok nekem kezesekül! Rögvest fogták a férfiak feleségeiket a csecsemőkkel és áldott állapotban lévő asszonyaikat, kiknek a Mindenható olyanná
változtatta méhüket, mint az üveg, majd így szólt: Én atyáitoknak akarom
adni a Tant, kezeskedtek értük, hogy meg fogják tartani azt? A gyerekek
feleltek: Igen, kezeskedünk!”83 Nos, ezen aggádá szerint, emiatt adta Isten
a Tórát, a Tant a zsidóknak, az ő kiválasztott/választott népének, a szinájhegyi kinyilatkoztatás során.

83	Midrás ászeret hádibrot I,14. A Midrás ászeret hádibrot midrás-gyűjteményt valószínűleg a X. században állítottak össze, már meglévő különböző forrásokból. Első
nyomtatott formája Ferrarában, 1554-ben jelent meg.
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RÓNA Tamás

docens, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Tolerancia1
Báruch há gever áser jiftách báÁdojnoj!
– Áldott az az ember, aki bízik a Világ Alkotójában!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim!
Ez a mondat Jeremiás könyvéből való, a Szentírás egyik azon gondolata,
mely támasztékot nyújthat az időben, az egyetemességben. A tolerancia
fogalmi rendszere – úgy hiszem –, hogy a Szentírásba már bele lett foglalva. Amikor olvassuk a mózesi könyveket, s eljutunk Mózes második
könyvében ahhoz a részhez, amely az egyiptomi rabszolgaságból való
megszabadulást írja le, találni fogunk egy mondatot, egy olyan mondatot,
amely különleges szellemi erővel ruházza fel e sorok olvasóját. Egy mondatot, amely az egymás elfogadására, kölcsönös tiszteletére mutat rá, s a
saját múltunkból merít. A szent nyelven, héberül így hangzik ez a mondat:
Ki gér hájiti beerec nohriá – mert idegen voltál idegen földön. Ez két dologra utal: az első, hogy a zsidóság történetének kezdetén lehetőségünk
volt megtapasztalni, hogy milyen elnyomásban –, a gondolat és a szellemi
szabadságtól megfosztva élni és létezni. De ez a mondat egyben előre is
mutat a jövőbe. lehetőségünk volt megtanulni és tanítani innentől kezdve,
hogy bárhová kerülsz az élet során, mindenkit fogadj úgy, ahogy azt saját
magadnak kívánnád. Mindenkit fogadj úgy, hogy a te hazádban otthonra
leljen.
Úgy hiszem, hogy a tolerancia a közös gondolkodásban a kezdő lépés.
Ezen túl egy igen hosszú út veszi kezdetét. Ám ehhez az úthoz van kapaszkodónk és segítségünk. Mert nem elég a másik elfogadása – ahogy Salamon király, a Világ Alkotója parancsára elkezdi felépíteni a Szentek Szen1

Elhangzott a Gödöllőn, 2011. jún. 1-én a magyar kormány által rendezett Európai
Uniós Keresztény-Zsidó-Iszlám párbeszéd konferencián.
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télyét Jeruzsálemben, minden népek örök fővárosában, megkötik Salamon
kezét, méghozzá a Jó-ten egyik törvénye, hogy semmilyen olyan eszközt
nem használhat a Szentély köveinek megmunkálására, mely fémből készült, s mely eszköze lehet a háborúnak. Ezért a Világ Alkotója megteremti
a somir nevezetű élőlényt, melynek olyan kemény volt a teste, hogy még
a legellenállóbb kararai márványt is úgy vágta át, mint kés a vajat, s úgy
tartja a zsidó hagyományos irodalom, hogy ezzel a csodálatos piciny élőlénnyel metszették, alkották a Szentek Szentéjét. Ez a pici élőlény nem
más, mint a tudás. Az a tudás, amely alakítja a követ, alakítja a társunkat,
de úgy, hogy fájdalmat, bánatot és sebet nem okoz. Épp ellenkezőleg: emeli őt és emel minket.
3000 év távlatából ezt jelenti az egymás mellett élés. S hogy a számok
bűvkörében maradjunk még, ha összeszámolnánk, hogy hányszor szerepel
az említett héber mondat a mózesi könyvben, hogy idegen voltál idegen
országban, 36-szor találnánk meg ezt a mondatot. A zsidó gondolkodásban
a számoknak is nagy jelentősége van. A szóbeli Szentírásban a Misnában
olvassuk, hogy a Világ Alkotója 36 igaz emberre helyezi a világ állandó
létezését. Ám ez a 36 ember nem tudja magáról, hogy ők a teremtés oszlopai – merthogy ők 36-an a fenntartói – mondja a zsidó hagyomány – az
egész világunknak.
Amikor a zsidóságról beszélünk a Szentírás alapján, talán 3 olyan jól ismert nevet tudunk felsorolni, melyek meghatároznak minket. A hébereket,
Izraelt és jehudim, azaz a zsidókat.
Nagyon fontos, hogy tudjuk, mind a három név, mely három fogalom,
meghatározza és definiálja a zsidóságot, méghozzá szentírási értelemben.
Közülük a harmadikról szeretnék beszélni, a jehudimról.
Jól ismerjük József történetét a Tórából. Egy olyan ember élete pereg le a
szemünk előtt, aki gyermekkorától kezdve piedesztán áll édesapja szemében, s aki el van kényeztetve. S ez lesz az az ok, mely kiváltja a testvérek
irigységét, s ennek következménye lesz az, hogy Egyiptomba kerül, s ott
a mindenség ura segítségével az ókori birodalmak legnagyobbikának lesz
alkirálya, azért, hogy meg tudja menteni az éhínségtől az akkori ismert
világot. Ugye a történet úgy folytatódik, hogy a testvéreket Jákob, azaz
Izrael elküldi Egyiptomba, hogy vásároljanak élelmiszert. Persze József
felismeri őket, s azt kéri tőlük, hogy menjenek haza, s térjenek vissza úgy,
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hogy a legkisebb testvérüket, Benjámint is magukkal hozzák. S ez így is
történik. S amikor visszatérnek a legkisebb testvérrel, Benjáminnal, s megkapják a gabonát, amit kérnek, s már távozóban vannak, eközben József elhelyezi a híres ezüstkelyhét Benjámin zsákjában. Miután hazaindulnának a
testvérei, utánuk küldi a katonáit, hogy próbára tegye őket, és hát magától
értetődően megtalálják Benjámin zsákjában az alfáraó ezüstjét. S ebben
a korban, ebben az időben az uralkodó törvénye nem volt más, mint aki
lopott tőle, annak a büntetése azonnal végrehajtandó halál.
Képzeljük el, hogy ott állnak a testvérek valamennyien az akkori világ
második leghatalmasabb ura előtt, s tudják azt is, hogy el fogják veszíteni
Benjámint, a testvérüket. Ez az a perc, ez az a pillanat, mikor a csendnek
súlya van. S ők ott állnak az arannyal, elefántcsonttal ékesített trónterem
közepén, és várják az ítéletet. S ebben a pillanatban – így írja a Tóra – Júda
előrelép, hogy védőbeszédet mondjon, úgy, hogy tisztában van azzal, hogy
az uralkodó engedélye nélkül, ha bárki megszólal, az az életét teszi kockára. Ennek ellenére kilép, hogy akár a saját élete árán, de megmentse drága
testvérét, Benjámint, azzal a lelkiismeret furdalással, hogy egyszer már
kudarcot vallott Józsefnél, s ez még egyszer nem történhet meg.
Tisztelt hölgyeim és uraim, ez az a tett, amivel az ő neve eggyé válik népével. S így születik meg az a fogalom, hogy zsidó, mely emelkedett, s olyan
tartalmat rejt, ami minden ember számára érték.
Ha egy kicsit körülnézünk Magyarországon, vagy kitekintünk Európába, vagy szerte a világra, azt fogjuk látni, hogy a mindenkori papság egy
vergiliusi feladatot lát el. S e feladat két nagy részből áll. az első: a latin
teológiai fogalmi rendszeren belül van egy csodálatos kifejezés a főpap
személyére, ez úgy hangzik, hogy pontifex maximus, azaz hídépítő mester.
Az egymás megismerése, elfogadása és tisztelete elképzelhetetlen hidak
nélkül. Ezek azok a hidak, melyek társadalmakat, kultúrákat, vallásokat
összekovácsolhatnak. Nagy feladat ez.
Míg a második gondolat a Talmud fóliánsain található. Ugyancsak a hétköznapok problémáját mutatja be allegorikus formában. Képzeljünk el egy
erdőt, ahol sötét van. S ebben az erdőben bolyongunk mi is. Nem találjuk a
helyes ösvényt. S az erdő igen-igen nagy, akár valaki egy életet is eltölthet
bolyongással, hogy nem talál kivezető utat. azt írja ez a 2000 éves gondolat, hogy ennek az erdőnek a közepén áll egy vak ember. S a kezében egy
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fáklya van. S kérdezi a Talmud, hogy mit keres az éjszaka az erdő közepén
ez az ember? Először idézem a szent nyelven, héberül a választ, s fordítom: Ád se ávuká bájádi bnéj ádám roim oti – ameddig magasan, fennen
tudom tartani ennek a fáklyának a lángját, addig minden ember utat fog
találni a legsötétebb éjszakában is. Ennek a fáklyának a tüze nem más,
mint a Szentírás. S ameddig vannak tanítómestereink, tanítóink, s a Jó-ten
tanításának, addig e hagyomány töretlen, s még a legnehezebb történelmi
korokban is ott leszünk, hogy a tudás a hit, és az emberszeretet fényét magasba tartsuk.
Tisztelt hölgyeim és uraim, megköszönöm kitüntető figyelmüket és a próféta szavaival búcsúzom: ásziré hatikva – azaz valamennyién a reménység
rabjai vagyunk.
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…hidak, amelyek összekötnek…

1

Ros Hasana, 5772
„KOL HÁOLÁM KULO GESER CÁR MEOD…”
„Az egész világ olyan, mint egy szűk, mint egy keskeny híd,
amelyen/amin végig kell mennünk.”
„VEHÁIKÁR UBEIKÁR LO LEFÁCHÉD KLÁL”
„s az a legfontosabb, hogy soha ne féljünk ezen az úton”.
E szavakat fogalmazta meg az 1772 és 1810 között a chászidizmus negyedik nemzedékének egyik legreprezentatívabb, legkiválóbb egyénisége,
szellemi vezetője, a híres, s a mai napig hatalmas népszerűségnek örvendő egykori tanítómester, rabbi Nachman Mi Breslov, más néven Nachman
Meumann. A Likuté Maharan, Tanja 48. oldalán fogalmazza meg e zseniális jámbor tudós halandó életünk egyik kvintesszenciáját. E mű egyike az
ilyen jellegű legfontosabb összefoglaló munkáknak.

*

Ünnepi üzenetemben hidakról kívánok szólni. Hidakról, amelyek összekötnek. Hidakról, amelyek időnként elválasztanak, melyek folyókat, vagy
mély völgyeket hidalnak át. Hídról, amelyet rabbi Nachman Mi Breslov az
emberi élethez hasonlított.

A mostari híd
Nem olyan régen oktatóinkkal, munkatársainkkal, hallgatóinkkal, mintegy
autóbusznyi csoport Boszniába és Horvátországba látogattunk. Tanulmányi kirándulásunkon végigjártuk e két gyönyörű ország nevezetességeit,
1

Elhangzott: az OR-ZSE zsinagógájában, 2011. szeptember 29-én.
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de mindenekelőtt azokat a zsidó nevezetességeket, melyek az európai zsidóság kultúrájának, e kultúra összességének is maradandó alkotásai. Az
elpusztult emlékek nyomában jártunk, leróva a kegyeletet azokon a helyeken, ahol egykoron őseink éltek, és maradandót alkottak mindaddig, amíg
el nem sodorta őket a történelem áradata, a gyűlölet vihara.
Az első helyszín Mostar volt, amelynek talán leghíresebb látványossága
a magyar festőművészet kiemelkedő alkotója Csontváry Kosztka Tivadar
által is megfestett mostari híd. Egyesek azt tartják, hogy már a római korban a gyönyörű Neretva folyó két oldalát híd kötötte össze, de erről a különleges építészeti csodáról, a mostari hídról 1452-ből maradt fenn az első
írásos feljegyzés. A híd mindkét oldalán évezredek óta laktak. Az egyik
oldalán az egyik hatalmas világvallás képviselői, a másik oldalán egy másik világvallás hívei. Egyedül ez a híd kötötte össze őket. A két oldalon
élő népességet más nem nagyon fűzte egybe, inkább ellenségeskedés, mi
több gyűlölködés, villongás, időnként háború. De e keskeny híd fizikailag
mégis összekötötte őket. Nehezen járhatóan, bizonytalanul ingatag módon,
habár időtálló kőből épült. A több mint négyszázötven esztendős híd életének kétségtelenül legtragikusabb napja: 1993. november 9. volt, amikor a
délszláv háború idején horvát tankok pár óra alatt szétlőtték. Megsemmisítve, darabokra bombázva azt a vékony szálat, a kőből alkotott törékeny
kapcsolatot, amely évszázadokon keresztül büszkén emelkedett a város
fölé és hirdette, hogy mégis összeköti valamilyen módon a két világot, a
két gondolkodást. A háború végét követően azonban mégis újjáépítették,
és a magyar műszaki kontingens katonái is segítették a rekonstrukciót. A
híd ma újból járható a gyalogosok számára. Tankok, fegyverek többé nem
mehetnek át rajta. Csak emberek, akik békében, nyugalomban és szeretetben kívánnak élni.
Amikor Mostarban jártunk, láttuk az újjáépített mostari hidat.
Elhagyva a világörökséget képező csodálatos építményt, nem olyan messze
egy szinte üres telket láttunk, amelyet kerítéssel vett körül a helyi önkormányzat. A kerítés feltűnő a maga nemében. Több helyen mágen dáviddal
és menórával ölelt díszítés borítja. Megálltunk ott. Nagy nehezen bejutva
a telekre egy picinyke panelből készített épületre leltünk. Az oldalán ékes
bosnyák nyelven és a könnyebbség kedvéért angolul a következő felirat
volt olvasható:
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Jevrejszka sinagoga
Jewish synagogue
Investitor: Grad Mostar City of Mostar

Csontvári: Római híd Mostárban (1903)

Mostarban patinás, sok évszázados zsidó közösség volt. A II. világháború
ezt is megsemmisítette. 137 mártírja van a genocídiumnak. Emléküket a
zsidó sírkertben a szomorú fűzfák árnyékában őrzi egy míves emlékmű.
A mostari helyi hagyomány szerint, és ebben megegyeznek mind a két
világvallás helyi reprezentánsai, ha felépül egyszer újból a zsinagóga, ha
betelepszik zsidó közösség újból e régi városba, a mostari hídon az ös�szekapcsolás, a kapcsolatteremtés, ma úgy is mondhatnánk a párbeszéd
hídján, e nehezen járható hídon először majd a zsidóknak kell végigmenni,
noha Mostarban jelenleg egyetlen egy zsidó sem él.

A Húrok hídja Jeruzsálemben
Az új-ősfőváros Jeruzsálem különleges földrajzi adottságait kihasználva
a többezer éves, illetve sok száz éves épületek árnyékában építészeti királynőként magaslik ki a város új ékessége a Húrok hídja. Építésze korunk
egyik legnagyobb hídépítő zsenije a spanyol születésű Santiago Calatrava
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Valls, aki szobrászként is nemzetközi elismertséget vívott ki magának. A
Jeruzsálemben 2000-ben elkezdett, és az ország 60. születésnapján 2008ban felavatott új híd, a Húrok hídja eddigi munkálkodásának koronája.
A demográfiailag erősen megnövekedett lakosságú főváros, a vallási árnyalatok sokszínűségének helyt adó város, amelyről a zsoltáros költő úgy ír:
„IR SECUBRÁ JÁCHÁD”, azaz az egységes főváros. Ma úgy mondanánk: Izrael örök fővárosa Jeruzsálem. Kétség kívül mindenekelőtt
és mindenekfelett a hívő emberek, elsősorban a nagy egyistenhivő
vallások képviselőinek legfontosabb zarándok helye, és nekünk, zsidóknak a legfontosabb hely a világon. Hiszen ott van a, a Siratófal,
ahonnan „soha nem távozott el az isteni jelenlét”.
Az ezredforduló első éveiben kezdték meg a túlzsúfolt város közlekedési
rekonstrukcióját, megreformálását, amelynek központjában egy az egész
várost átszelő villamos hálózat áll. Jelenleg majd 14 kilométer készült el,
de egy-két esztendő múlva már fél Jeruzsálemet fogja behálózni, megkön�nyítendő a közlekedést, az emberek és talán az ideológiák között is.
Központjában a Geser Hámitárim, a Húrok hídja, mely 119 méter magas,
és a domináns szerkezeti elemként funkcionáló úgynevezett megtört oszlopról 66 acélkábel, húr tartja a hidat pókháló szerkezetű struktúrát alkotva.
Ha éjszaka nézed a kivilágított csodát a Húrok hídját, azt a képzetet kelti,
mintha a mennyekből hullana alá. Hozzátartozik a mennyei Jeruzsálem
földi valóság képéhez. A Geser Hámitrim, illetve maga a hálózat összeköti a város sokarcú, más-más vallású és más-más etnikumú részeit. Nem
szétválaszt, hanem összeköt. Ölelő karja gyengéden borul az egymástól
időnként mégis oly távol álló részekre, ahol más és más nyelven, más és
más hitelvek alapján, de az egy Isten szellemében fohászkodnak a Világ
Alkotójához, hogy a város ne csak
„IR SÁLÉM”, a teljességre törekvés városa, hanem „IR SÁLOM” a béke
városa is legyen örökre.
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Húrok hídja Jeruzsálemben
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A könyvek hídja
Nem is olyan régen korunk egyik kiváló Pulitzer-díjas újságírója könyvet jelentetett meg a XX. századi zsidóság egyik legnagyobb tudósának
Scheiber Sándor halálának huszonötödik évfordulójára. Az emlékkötet azt
a címet viseli: A könyvek hídja. Az író kötetének bevezetőjében a következőképpen ír: „Scheiber Sándor nagyszülei aranylakodalmán beszédét
így fejezte be: Azt tartja a héber mese, hogy az idők végén a népek tüzes
szakadék felett mennek át. Mások vashídon vonulnak, mi azonban papírhídon, melynek pillérei könyv téglákból lesznek. S az idők végén a papírhíd
erősebbnek fog bizonyulni, mint a vashíd. Érjétek meg, hogy a papírhíd,
a könyvek hídja átvezet a könnyek tengerén, emberek, népek és országok
felé, és legyetek büszkék, hogy ti is segítettétek megépíteni egy élet munkájával az emberiességnek az egész emberiséget összekötő nagy hídját.”

Vajon milyen lehet a könyvek hídja?
Biztosan szent iratok, világirodalmi remekek, a tudományok sokaságát
magába ölelő kötetek és legújabban talán már a legmodernebb ún. adathordozók képezik elemeit. A mi könyvünk hídja a T’nachon, és a talmudi
hagyományokon alapszik. Azon a zsidó tradíción, amely a formák arany
leplével védi a mindennél fontosabb tartalom lelki üzenetét.
Ilyenkor nagy ünnepeinken a zsidó hagyományok szerint is nyitva a Nagy
Könyv. Beleíratik, majd megpecsételtetik minden ember sorsa az Örökkévaló akarata szerint.
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Az angyalokról
a zsidó gondolkodásban

1

1. A Biblia
A Biblia szerzői közül sokan beszélnek Istennek olyan teremtményeiről,
akik az embereknél tudásban és hatalomban felsőbbrendűek, de Istennek
alárendelt lények. Ezek a lények a földi királyok udvarnokaihoz hasonló
módon Isten szolgálattevőiként tevékenykednek. Követek is, akik elviszik
Isten üzenetét az embereknek, és végrehajtják Isten akaratát.
Az angyalokra a leggyakrabban használt héber szó a „málách”, melynek jelentése „üzenetvivő” (ugariti nyelvben „lak” – küldött). Sokszor
emberekre vonatkozik,2 néha átvitt értelemben használták.3 Ezen szót
a Septuaginta az ángelosz szóval jelölte, amelynek több jelentésváltozata volt. A latin bibliafordítás idején nyerte el a szó európai, kizárólagos
„angyal” jelentését. A posztbiblikus héber irodalom a „málách” kifejezést
csak emberfölötti üzenetvivőkre alkalmazta, az emberi közvetítőkre más
szavakat használt. Nyilvánvalóan a jobb megértés miatt hívta az angyalokat a Biblia „Isten málách”-jainak, míg ugyanazt a címet alkalmakként
Isten emberi küldötteire is használta: Aggeus 1,13 (málách Ádonáj) vagy
Malakiás 2,7 (málách Ádonáj ceváót). Másutt az angyalokat elóhím,4 kifejezéssel illették, gyakrabban bené Elóhím, vagy bené Élím (istenek fiai
– Isten fiai) – általános jelentésük: „isteni lények”. Úgy is ismertek, mint
kedósim.5 Gyakran az angyal neve egyszerűen „ember”. A titokzatos lény,
1	Rövidített változata elhangzott a Keresztény-Zsidó Társaság „Miskolci KeresztényZsidó Teológiai Délután”-ján 2011. okt. 9-én, teljes formában: Baptista Teológiai
Akadémia Konferencia 2011. okt. 30.
2
Genesis 32,4
3
Zsoltár 104,4
4
általában „isten” vagy „istenek” – Genesis 6,2; Jób 1,6
5
kedósim: vagyis „szent lények” (Zsoltár 89,8; Jób 5,1)
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aki Jákobbal küzdött, először „ember”, majd elóhím,6 Ozeás azonban úgy
is utal rá, hogy málách.7 Ennek a változatosságnak köszönhetően vannak
olyan szövegek, ahol nem világos, hogy emberi vagy emberfeletti hírnökről van-e szó. A Biblia angyali természetű, szárnyas lényekről is beszél,
akiket keruboknak és szeráfoknak hív, és akik számos funkciót töltenek
be. További nehézséget okoz az, hogy a Biblia nem mindig különbözteti
meg világosan Istent és Isten hírnökét. Így pl. Hágár találkozik az angyallal, de később úgy beszél hozzá, mint „az ÚRhoz, aki szólt hozzá”.8 Isten
parancsolja meg Izsák feláldozását, később viszont az ÚR angyala szól
Ábrahámhoz a mennyből.9 Genesis 22,11: „Íme, az ÚR angyala (málách
Ádonáj) kiáltott a mennyből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” Az
ÚR angyala (málách Ádonáj) jelenik meg az égő csipkebokorban Mózesnek. Exodus 3,2: „Ekkor megjelent neki az ÚR angyala (málách Ádonáj),
tűz lángjában egy csipkebokor közepéből.”, de a történet további részében
Mózes Istennel beszél.10 Ugyanígy, a Gideon történetben, néha Istennel
beszél, néha Isten angyalával.11 Egyesek ebből azt a következtetést vonták le, hogy az angyalt nem tekintették független lénynek, hanem pusztán
az Isteni hatalom és akarat megnyilvánulásának. Mások szerint ezeknek
a történeteknek a legkorábbi verzióiban az emberekhez közvetlenül szólt
Isten, és csak a későbbi szerzők enyhítettek a történeten azzal, hogy közbeiktattak egy angyalt.

6
Genesis 32,24 (25), 28 (29), 30 (31)
7	Ózeás 12,5
8
Genesis 16,7 (málách Ádonáj); Genesis 16,13: „Erre ő ezt a nevet adta az Ádonájnak,
aki vele beszélt: „Te vagy az Isten (Él), aki láttál engem!” (ugyanígy van a Genesis
21,17kk.-ben.)
9
Genesis 22,1kk: „Miután mindezek megtörténtek, Isten (Elóhím) próbára tette Ábrahámot.”
10
Exodus 3,4: „Amikor az Ádonáj látta, hogy odamegy megnézni, szólította őt Elóhím
a csipkebokor közepéből,”
11
Bírák 6,11: „Aztán elment az ÚR angyala (málách Ádonáj)” és 6,14: „Ekkor az ÚR
(Ádonáj) rátekintett,”
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2. Az angyali seregek
Mikeás leír egy látomást, melyben az ÚR a trónján ül, a mennyei sereg pedig jobbján és balján áll.12 Izajás úgy látja a trónon ülő istenséget,13 hogy
közben a szeráfok hirdetik szentségét és felségét. A szeráfok egyike megtisztítja Izajást egy jelképes aktussal, ezért Izajás, Malakiással ellentétben,
nem tanúja, hanem résztvevője a tanácsnak,14 és amikor az ÚR hívja, mint
Mikeás látomásában (ahogy Él-t hívják az istenek tanácsába a Keret ugarit
eposzban), hogy önként jelentkezzen, Izajás válaszol. Ahogy az ősi kozmikus himnuszban, úgy a Zsoltár 89,1–3.6–19 szavaiban, Isten jóságát a
szent lények egyesülete dicséri, mert – ahogy a zsoltáros hangsúlyozza, Ő
összehasonlíthatatlanul nagyobb náluk, és borzongva állnak előtte.15 Ezért
e képzet szerint ók állnak Isten előtt, egyedül csak Isten ül.16 A kivétel az
Izajás 14,13-ben van, mely erősíti a szabályt: a beszélő ott egy pogány. A
deuteronomiumi elképzelés szerint az ÚR tulajdonképpen az égi lényeket
és a bálványokat a pogányoknak rendelte imádására, Izraelt pedig kiválasztotta, hogy Őt imádják.17 Deuteronomium 4,19: „Ha felemeled szemedet az égre és látod a napot, a holdat s az ég minden csillagát, meg ne
ejtsen valahogy a tévedés és ne imádd, és ne tiszteld őket! Ezeket az ÚR, a
te Istened mindazoknak a népeknek a szolgálatára teremtette, amelyek az
ég alatt vannak.” A Deuteronomium 32,8–9 szerint: „Amikor kiadta a Fönséges a népek örökségét, és az emberek fiait különválasztotta, a népeknek
a határokat az isteni lények száma szerint adta, de az ÚR része az Ő népe,
Jákob az ő egyedüli ajándéka.” A masszoréták olvasatában „bené Jiszráél”
(Izrael gyermekei) a két értelmezés keveredése lehet: a qumráni töredék és
a Septuaginta szövegének („száré Él” – Isten szolgálattevői) összekeveredése. A tanítás az, hogy a nemzetek sorsát az égi „miniszterek” közötti harc
határozza meg, akikhez rendelve vannak, és hogy Izraelnek szintén van
„minisztere”, Mihály, akit egy másik angyal, Gábriel segít. Jób könyvében
az isteni lények testületként jelennek meg Isten előtt, talán azért, hogy számot adjanak feladataik teljesítéséről, és új parancsokat kapjanak. Egyikük
12
1Királyok 22,19; 2Krónikák 18,18
13	Izaiás 6. fej.
14
Zakariás 3,7b
15
Zsoltár 89,6–9
16
1Királyok 22,19; Izaiás 6,2; Zakariás 3,1–7, különösen 3,7 vége; Jób 1,6; 2,1
17	Deuteronomium 4,15–20; 29,25
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a Sátán, aki funkcióját Isten irányítása alatt viszi végbe.18 Az angyalok,
akiket Jákob látott a létrán le- és felmenni19 hírnököknek látszanak, akik
küldetést teljesítettek, és visszamennek a mennybe, hogy azokról jelentést
adjanak.

3. AZ ÚR angyala
Az elbeszélő könyvek számos példával szolgálnak, amikor egy angyal –
ritkábban kettő vagy három – üzenetet hoz, cselekedetet visz végbe, vagy
mindkettőt végzi. Az angyal emberi alakban jelenik meg, és nem azonnal ismerik fel angyalként. A Hágárnak megjelenő angyal,20 és a Mória
hegyén Ábrahámnak megjelenő angyal21 már említésre kerültek. Ezen
túlmenően, három „ember” jelenik meg, hogy hírül vigyék Ábrahámnak
Izsák születését, kettő közülük tovább megy Szodomába, hogy figyelmeztesse Lótot a menekülésre, és hogy elpusztítsa a várost.22 Isten angyala
megjelenik Jákobnak egy álomban, és mondja „Én vagyok Bét-Él Istene”,
és ajánlja neki, hogy térjen vissza otthonába.23 Isten angyala szerepet játszik a Sástenger eseményeiben.24 A Szövetség Könyvében Isten megígéri,
hogy elküldi angyalát, hogy az vezesse az izraelitákat, és legyőzzék az
akadályokat az Ígéret Földjére való bemenetelük idején. Isten elküldi angyalát, akinek híven engedelmeskedni kell. Exodus 23,20: „Íme, elküldöm
angyalomat, hogy előtted haladjon, őrizzen téged az úton, és bevigyen arra
a helyre, amelyet neked szántam!” Amikor Bálám beleegyezik Bálák kérésébe, az ÚR angyala igéző ellenségeként jelenik meg. Az angyal látható a
nőstény szamár számára, de Bálám nem látja az angyalt mindaddig, amíg
az ÚR fel nem nyitja szemeit.25 Amikor az „ÚR seregének vezére” megjelenik Józsuénak, először nem fogja fel, hogy látogatója egy angyal.26 Az
ÚR málách-ja a Bírák 2,1kk..10 és 5,23-ban lehet, hogy egy próféta. A lá18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Jób 1,6kk.; 2,1kk.
Genesis 28,12
Genesis 16,7kk.; 21,17kk.
Genesis 22,11kk.
Genesis 18,1kk; 19,1.13kk.
Genesis 31,11kk
Exodus 14,19kk
Numeri 22,22kk.
Józsue 5,13

togató azonban, aki Gideont vezérré hívja, és csodákat tesz, egy angyal.27
Ugyanez igaz a küldöttre, aki megjövendöli Sámson születését, és akinek
angyali természete csak akkor nyilvánul meg, amikor felszáll a mennybe
az oltár tüzének lángjában.28 Egy angyal kivont karddal a dögvész ügynöke Dávid napjaiban.29 Az idős próféta úgy tesz, mint aki a revelációt egy
angyaltól kapja.30 Egy angyal egyszer az Illés történetben is megjelenik.31
Száncherib hadseregét az ÚR angyala pusztítja el.32 Az ÚR angyala kétszer
jelenik meg a Zsoltárokban: a 34,8-ban védelmezi az igazat, a 35,5–6-ban
pedig kárhozatot hoz a gonoszra.

4. Angyalok a Ketuvimban
Az angyalokra való utalás a Zsoltárok könyvében mindenütt megtalálható. Néhány helyen felszólítják az angyalokat, hogy csatlakozzanak a többi
teremtményhez Isten dicséretében.33 A Zsoltár 91,11–12-ben Isten megparancsolja angyalainak, hogy védjék a hívőt a bajtól. Jób könyvében, az
„Isten fiaira” történő utalás mellett, az angyalokat csak a három barát és
Elíhú említi meg. A barátok rámutatnak arra, hogy még az angyalok, a
szentek sem hibátlanok, és hogy az ember még távolabb van a tökéletességtől.34 Elíhú beszél egy angyali közbenjáróról az emberek felé,35 de a
bekezdés homályos. Az Öt Tekercs, a Hámés Megillót (Énekek Éneke,
Rút, Siralmak, Prédikátor, Eszter) tematikája olyan, hogy az angyalokkal
kapcsolatos hallgatásnak valószínűleg nem kell különösebb jelentőséget
tulajdonítani.

27
28
29
30
31
32
33

34
35

Józsue 6,11kk.
Józsue 13,2kk, különösen 16,20
2Sámuel 24,16–17; 1Krónikák 21,15kk; – a kivont kard, említésre kerül a Bálám és
Józsué eseményekben is
1Királyok 13,18
1Királyok 19,5kk.
2Királyok 19,35; Izaiás 37,36; 2Krónikák 32,21
Zsoltár 29,1; 103,20–21; 148,2; vö.. 89,6kk.; a 96,7-ban a „nemzetek családjai” kifejezés helyettesíti a Zsoltár 29,1ben szereplő „Isten fiai” kifejezést, a Zsoltár 78,49 és
104,4 valószínűleg a természet erőire utalnak, melyek Isten akaratát viszik végbe
Jób 4,18; 5,1; 15,15
Jób 33,23–24
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5. Hallgató próféták
A próféták, kivéve Ezékielt és Zakariást, szinte semmit nem mondanak az
angyalokról. Az egész száműzetés előtti próféciában mindössze két bekezdés található, melyben angyalok említésre kerülnek. Az egyik ezek közül a
rendkívül homályos utalás a Jákob történetre Ózeásnál.36 Ezt úgy magyarázták, mint szatirikus támadást a Bét-Él angyal (vagy istenség) kultusz ellen.37 A másik, az Izajás bevezető látomása,38 melyben szárnyas szeráfok
fontos szerepet játszanak. Ezután Izajás nem tesz említést angyalokról. Jeremiás teljes egészében hallgat és ugyanígy nem szól semmit a nagyjából
korabeli Deuteronomium sem. A száműzetési időszakban Deutero-Izajás
nem említ angyalokat.39 Különös jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy
Aggeus önmagát40 „Aggeus, az ÚR követe az Úr megbízásából így szólt a
néphez – (málách Ádonáj bemálchut Ádonáj)” nevezi. Nyilvánvaló, hogy
hangsúlyozza azt, hogy Istennek emberekhez szóló küldöttje egy próféta,
és nem egy emberfeletti lény. Malakiás hozzáállása nem teljesen egyértelmű. Neve (azt jelenti, hogy az „Én hírnököm”) lehet, hogy azt állítja, hogy
a pap a Seregek Urának máláchja.41 A Szövetség máláchja42 azonban lehet, hogy egy angyal, bár a mondat utalhat a visszatérő Illésre is.43 Végül
pedig az, hogy a Papi Irat,44 nem utal angyalokra, kivéve azt az előírást,
miszerint a kerubokat ábrázolják a Frigyláda tetején. A tényeknek e sorát
nem lehet puszta véletlennek tekinteni. Különösen azért nem, mivel az angyalok gyakran feltűnnek a Tóra és a történeti könyvek soraiban, illetve
Ezékiel és Zakariás írásaiban.
36
Ózeás 12,5–6; 14
37
Genesis 31,11–12
38	Izajás 6,1kk
39	Izajás 63,9 megemlíti „az Ő angyalának jelenlétét”, de valószínűleg a görög olvasat
a helyes: „Nem a hírvivő vagy angyal, az Ő jelenléte mentette meg őket.”
40	Aggeus 1,13
41	Malakiás 2,7
42	Malakiás 3,1-2
43	Málách 3,23-24
44
Papi irat bibliai introdukciós fogalom, Mózes öt könyvének egyik föltételezett
alapirata. Rövidítése: P. Tartja magát az Exodus 6,2k-ben közöltekhez, a megelőző részekben nem nevezi Istent Jahvénak, ezért az Elóhísta forrás fölfedezése után,
később különítették el attól, stílusjegyei alapján. Ezek: pontos, kissé száraz stílus,
nemzetségtáblázatok, számok közlése, kultuszi, papi törvények, tisztaság, szentség
hangsúlyozása.
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6. Ezékiel és Zakariás
Az Ezékiel által leírt teofániában az Isteni Jelenlét trónon ül, melyet négy
lény tart fenn, ezeket az első fejezetben hájjot-nak („élő szörnynek”, vagy
„szörnynek”) nevezik, de az Ezékiel 8–11 fejezetek kerubim-nak hívnak.
Ezen túlmenően Jeruzsálem elpusztítása hat fegyveres „férfi” feladata,
míg egy „vászonba öltözött ember, oldalán az írnokok tintatartó szarvával” megjelöli az igazak homlokát, akik meg fognak menekülni.45 Később
ugyanez a vászonba öltözött ember vesz égő parazsat a kerubimok között
lévő tűzből, hogy azzal gyújtsa fel a várost.46 Az Ezékiel 11–39 fejezetek Ezékielnél nem említenek angyalokat. Az újjáépített templomról szóló látomásban azonban,47 a prófétát egy férfi vezeti, aki „fénylett, mint
a réz”,48 és aki megméri a különböző udvarokat és épületeket, és elmagyarázza funkciójukat. A látomás alatt Ezékiel közvetlenül Istentől is kap
utasítsokat, és a 47,12 rész után a „férfi” nem kerül többé említésre.
Zakariásnál az angyalok szinte állandóan jelen vannak. A könyv főleg
szimbolikus látomásokból áll, melyeket a prófétának „az angyal, aki beszélt velem” magyaráz el.49 Az „ÚR angyala” számos alkalommal jelenik
meg, Istennél közbenjár Izrael nevében,50 elnököl Józsué főpap rehabilitációján és rendreutasítja a Sátánt, aki az előbbit vádolja.51 Számos más
angyal van még Zakariás szerint, aki szintén használja a „férfi” megjelölést
angyali lényekre.52 A Bibliában először Zakariásnál tűnnek úgy az angyalok, mint akik saját önálló élettel rendelkeznek.

45
46
47
48
49
50
51
52

Ezékiel 9,2
Ezékiel 10,2
Ezékiel 40–48
Ezékiel 40,5
Zakariás 1,9.14; 2,1–7; 4,1–5; 5,5–10; 6,4–5
Zakariás 1,12–13
Zakariás 3,1
Zakariás 1,8; 2,5; a két nő gólyaszerű szárnyakkal a Zakariás 5,9-ben, úgy tűnik,
szimbolikus figurák inkább nem angyalok
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7. Dániel
Dániel könyve sok mindent ismételve beszél el az angyalokról, amit a Biblia korábbi részei már tartalmaztak. Beszél az isteni trón körüli számtalan
szolgálatról.53 Elmondja, hogy egy angyal mentette meg a három férfit a
tüzes kemencében,54 és Dánielt az oroszlántól.55 Néha „férfinek” nevezi
az angyalt, az egyik angyalt úgy írja le, mint „vászonba öltözött” férfit.56
Dánielnek erős affinitása volt a Biblián kívüli apokalipszis iránt is, és így
számos új tulajdonságot ír le az angyalokról. A revelációk, melyeket Dániel kap, jelképes látomások, melyeket egy angyal magyaráz el számára,57
vagy teljes egészében egy angyal általi kinyilatkoztatások.58 Zakariásnak
is voltak látomásai, melyeket egy angyal értelmezett. Olyan próféciákat is
mondott, melyeket közvetlenül Istentől kapott, ilyen azonban nem fordul
elő Dánielnél. Dániel 4,14: „Az angyalok határozata ez a rendelet, a szentek parancsa ez a végzés. Hadd tudják meg az élők, hogy a Felséges uralkodik az emberek királysága fölött: annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorsú embert is trónra emelheti.” Az angyaloknak itt saját nevük
is van: Gábriél59 és Micháél.60 Ez az egyetlen bibliai könyv, melyben az
angyaloknak külön egyéniségük van. Végül ebben a könyvben jelenik meg
először az elképzelés, hogy minden nemzetnek van egy patrónus angyala,
akinek cselekedetei és sorsa összekötődik a nemzettel. Említésre kerül Perzsia és Görögország patrónusa,61 Micháél pedig Izrael oltalmazója.62

53
Dániel 7,10
54	Dániel 3,25.28
55
Dániel 6,23
56	Dániel 10,5, 12,7; vö. Ezékielnél
57	Dániel 7., 8. fejezetek
58	Dániel 10–12 fejezetek
59	Dániel 8,16; 9,21
60	Dániel 10,13; 12,1
61	Dániel 10,13.20
62	Dániel 12,1. vö. Izajás 24,2
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8. Az apokrifok
A posztbiblikus zsidó irodalomban az angyalok sokszor jelennek meg
független lényként, akiket megkülönböztet saját nevük és egyéni jellegzetességük. A Bibliából kapott általános benyomással ellentétben, bizonyos
benne rejlő célzások alapján az a következtetés vonható le, hogy a zsidó
történelem korai szakaszában az angyalok függetlenebb szerepet játszottak
a népi mitológiában, mint a Biblia utáni időszakban. Mégis csak a zsidó
történelem hellenisztikus időszakában jöttek létre a feltételek az angyalokról szóló tanítás létrejöttéhez.
A Második Templom időszakában úgy gondolták, hogy csak a korai nagy
próféták privilégiuma volt az Istennel való direkt kommunikáció, míg a
későbbi generációk számára a végső idők misztériumai, és az ember jövőjének titkai csak egy közvetítő angyal segítségével lettek felfedhetők.
Ez vezetett a kísérletekhez, hogy felkutassák az angyalok természetét és
egyéni karakterét. A korszak zsidó irodalma megkísérelte kialakítani a természet, a mennyek, és a végső napok titkainak tanítását is. A reveláció nem
szolgált a továbbiakban a tudás megszerzésének kiindulópontjául, hanem a
meglévő tanok érvényességének igazolása volt – az orvostudományban,63
a botanikában,64 az asztronómiában, a kozmológiában. Az apokaliptikus
bölcsességirodalom e típusa feltételezte, hogy az univerzum titkai csak a
földi környezetet meghaladó szférában ismerhetők meg, az angyalok segítségével. Az angyalokról kialakított koncepció kifejlődését befolyásolta az
a szinkretizmus is, ami a hellenisztikus korszakot jellemezte. A káldok65
bölcsességének segítségével, a zsidók sok ősi babilóniai mítosszal ismerkedtek meg – a teremtés, a vízözön, az ember korai generációjának mítoszaival – és arra törekedtek, hogy harmonizálják ezeket a mítoszokat
az idevonatkozó bibliai elbeszélésekkel. Ősi babilóniai mesék istenek és
legendás hősök kapcsolatáról, égi bölcsességet tartalmazó könyvekről a
zsidó tradícióval megegyező történetekként értelmezték. Azért, hogy megakadályozzák az ellentmondást a judaizmus monoteista jellege és e felfo63
64
65

Jubileumok 10,10kk
1Hénoch 3,1
A káldok (vagy kháldok, kháldeusok) egy ókori mezopotámiai sémi félnomád nép
voltak az i. e. IX. században amikor először feltűnnek az asszír forrásokban. Később
ők adták az Újbabiloni Birodalom vezető rétegét, majd egy keleti keresztény egyházat neveztek (máig) káld vagy káldeus egyháznak.
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gások között, a mítoszokat az angyalok világának tulajdonították. Egyik
ilyen példa volt Hénoch, a babilóniai felfogás befolyása alatt megformált
személy, aki úgy jelenik meg, mint az emberi kultúra szülője és megteremtője, a mennyei bölcsesség átadója az emberiség korai generációinak.
Az ő autoritása kizárólag az angyalokkal való állandó kommunikációjából
származik. Számos forrás kezeli a Noé és Ábrahám történeteket hasonló
módon, bölcsességüket az angyalok világa mély, belső ismeretének tulajdonítva. Ezen kívül a zsidóság által elfogadott számos különböző vallási
koncepció, mely a pogány varázslás és démonológia volt, a zsidó népet ért
hatása alatt született meg – amennyiben az nem volt direkt ellentmondásban a monoteizmussal – végül az angyalokról szóló tanítások közé került.

9. Zsidó szekták/irányzatok
Az angyalokról szóló tanítás nem volt egységesen elterjedt a zsidóság különböző rétegeiben. Az apokaliptikus bölcsesség tanítói az tanították, hogy
tudásukat az angyalokkal való közvetlen kontaktusból szerezték, mely
csak egy szűk kör számára volt elérhető így. Az angyal tan befogadói jelentős számban az esszénusok társaságainak soraiban voltak. Ők66 féltve
őrizték az angyalok neveinek listáját. A qumráni tekercsek tanúskodnak
az angeológia létező, szervezett rendszeréről, melyben a „Fény Fejedelmétől” és más égi fejedelmektől elvárták, hogy a Fény fiai mellett harcoljanak a „végső napon”. Úgy gondolták, hogy e fejedelmek jelen vannak
a qumráni közösség gyűlésein is. Bizonyos dualizmus látható a gonosz
erői (Béliál), és a jóság erői közötti, emberek feletti hatalomért folyó harcban.67 A farizeusok azonban csekély érdeklődést mutattak e témakör iránt.
A szadduceusok, akik mindenfajta miszticizmust elleneztek, az Apostolok Cselekedeteinek leírása szerint68 maguknak az angyaloknak a létét is
tagadták. Ez azonban a szádduceusoknak nem az apokaliptikus tanítást
elutasító magatartásából következett. A zsidó mágusok és varázslók köreiben az angyalokról vallott felfogás különösen konfúz volt, melyet a témáról szóló pogány irodalom színezett, ahol az angyalok rendszerint pogány
istenek társaságában jelentek meg, hogy betegségek ellen küzdjenek. Né66
Josephus Flavius: De bello Iudaico 2,142
67
lQM 13,11
68	Apostolok Cselekedetei 23,8
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mely irodalmi forrás szerint bibliai alakokról, mint pl. Salamonról úgy tartották, hogy titkos formulák vagy eszközök birtokában voltak, melyekkel
angyalokat arra késztethettek, hogy jöjjenek az ember segítségére. A görög
„Salamon Testamentuma” idéz számos angyalt, akiknek tevékenységével
Salamon csak démonok segítségével ismerkedhetett meg. Angyalok mágikus eszközök használatával való manipulációjára mutató utalás található
Széfer há-Rázim-ban69 is. A posztbiblikus irodalomban fellelhető angyalok számos különböző osztályra oszthatók. A Zakariás egyik látomásában
megjelenő angyal (Zakariás 1,9) nincs megnevezve név szerint, de tevékenysége, mint Izrael ügyének aktív szószólója, arra utal, hogy az angyal
nem volt „üzenetvivő” a kifejezés szigorú értelmében. Dániel könyvében70
Gábriél angyal Dániél látomásának interpretálójaként jelenik meg. A késői apokaliptikus irodalomban a különböző angyalok, mint szimbolikus
látomások tolmácsolói jelennek meg, mint pl. Uriél,71 Ráguél,72 Ráfáél73 és
Micháél.74 Az angyalok egy hét tagú csoportját gyakran úgy említik, mint
a világ angyalainak vezetőit, ezeket arkangyaloknak is nevezik, akiknek
„engedélyük van „Az ÚR dicsőségének jelenlétébe belépni”.75 Ezek: Uriél,
akinek a funkciója az angyalok seregének vezetése, és az alvilág (Seól)
őrzése. Ráfáél, aki az emberek szellemének őre, Ráguél, aki bosszút áll a
fények világán, Micháél, aki Izrael őrzője, Száriél, akinek feladata nincs
meghatározva, Gábriél, aki uralkodik a Paradicsomon, Jeremiél,76 aki, egy
késői apokaliptikus kompozíció szerint77 őrzi az alvilág lelkeit.78 Ez a hét
angyal mindig Isten közelségében van, és ők azok, akiket mindig elhívnak a világ történelmére jelentős hatással lévő feladatoknak az ellátására,
mint amilyen pl. a bukott angyalok, vagy a föld népeinek fejedelmeiként
működő 70 angyalnak a megbüntetése,79 vagy Lévinek papi szintre való
A Széfer háRázim kabbalisztikus irat, talán a IV. századból, a kariói genizából került
elő 1864-ben. Solomon Schechter dolgozta fel.
70	Dániel 8,16; 9,21
71
1Hénoch 19,1; 27,2
72
1Hénoch 23,4
73
1Hénoch 32,6
74
1Hénoch 60,4kk;
75
Tóbiás 12,15
76
4Ezdrás 4,38
77
Élijáhu Apokalipszise
78
1Hénoch 20
79
1Hénoch 90,21kk.
69
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emelése,80 a mennyei bölcsesség átadása Hénoch számára,81 etc. Hasonló
listát őriz a Szerech Sirot Olot le-Sábbát (Angyali liturgia) Qumránból,
melyben a hét angyal mindegyikének feladata feljegyzésre került. Nevük
azonban kimaradt. A Háborús Tekercs a két első helyen álló angyalt írja le:
„A Fény fejedelmét” és „A Sötétség fejedelmét”, akikkel „az igazság fiait”
és a „sötétség fiait” asszociálták.82 Ezek az angyalok örök konfliktusban
vannak, és úgy tartották, hogy harcolni fognak a két hadsereg oldalán a
„végső csatában, amikor a Sötétség Angyala és serege megsemmisül”. Ez
hasonlóképpen kerül kifejezésre a Közösség Szabályzatában is:83 „A Fény
fejedelmének kezében van az igazság összes fiainak birodalma…, és a Sötétség fejedelmének kezeiben van a gonosz fiainak birodalma.” Néhányan
azt feltételezték, hogy a Fény fejedelme Uriel, de mások úgy gondolták,
hogy Micháél, mivel ő kerül úgy leírásra a Háborús Tekercsben,84 mint
akit Isten küldött „örök fényben”.85 A Sötétség fejedelme, úgy tűnik, hogy
Béliál: „A rontásért Te teremtetted meg Béliált, a gyűlölet angyalát, és az ő
birodalma a sötétségben van.”86
E hét angyallal kapcsolatban lévő négy angyal csoportját, akik közül legtöbbnek a neve szerepel a hét között is, „a Jelenlét angyalainak” elnevezésével illetik (Máláché há-Pánim). Ők szerepelnek Hénoch könyvében:
Micháél, Gábriél, Rafaél és Fánuél (néha Ráfáél és Gábriél összekeveredik). Fontos szerepük van a bukott angyalok megbüntetésében.87 Helyük
Isten trónjának négy oldalán van, itt állnak.88 A többi angyallal ellentétben
szabadon járnak ki és be „Isten Palotájában” – a „Mennyek Mennyében” –
hogy szolgálják a „Napok Ősét” (vagyis Istent: 1Hénoch 71,5kk.). Ádám
és Éva könyvében, és a rabbinikus irodalomban azonban a négy angyal
Micháél, Gábriél, Uriél, és Ráfáél. Az angyalok hasonló csoportjának nevei
lettek felírva (Micháél, Gábriel, Szuriél és Ráfáél) a „Végső Csata” négy
80
Lévi Testamentuma 8
81
1Hénoch 81,5kk.
82
lQM 13,10–12
83
lQS 3,20–22
84	IQM 17,6
85	Dániel 10,13: „Figyelmezzél, Mihály, aki az egyik vezérangyal – eljött”
86
lQM 13,11
87
1Hénoch 9,1; 10,1kk; 54,6
88
1Hénoch 40,2kk
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küzdő bástyájára is.89 A rabbinikus irodalomban az angyalok egy másik
speciális csoportja a 70 „népek fejedelme”, akiket a föld 70 nemzete fölé
rendeltek. Először a Septuagintában kerülnek említésre a Deuteronomium
32,8-hoz – a számuk megadása nélkül – amiből az a következtetés vonható
le, hogy ebben az időben az angyalok számát úgy gondolták, hogy számuk
nem haladhatja meg az emberekét. A Ben Szira90 a számot hetvennek idézi.
A héber Naftali Testamentuma91 úgy tekinti őket, mint a 70 szolgálattevő
angyalt (Máláché há-Sáret). Ez utóbbi forrás elmondja, hogy Peleg idejében92 Isten leszállt a Mennyből 70 angyal kíséretében, hogy a föld népeit
saját nyelveikre megtanítsa. Később Micháél Isten parancsára, megkérdezett minden népet, hogy ki legyen a védője, és minden nép kiválaszt egy
angyalt, aki megtanítja őt a nemzet nyelvére, Izrael kivételével, aki magát
Istent választotta védőjéül. Az 1Hénoch könyvében található felfogás szerint,93 az Első Templom lerombolása idején ezt a 70 angyalt Izrael feletti
uralomra rendelték (akit Isten elvetett) az Ítélet Napjáig.
Az angyalok egy másik csoportját képezik az „őrangyalok”. Mint az angyalok koncepciója általában, az „őrangyalok” is úgy tűnik, hogy az ókori
kelet egészében fellelhető vallási koncepció volt. Ezt alátámasztja, az hogy
az őrangyalokat a Dzofászémin-nel (héber megfelelője „cofé sámájim”)
azonosította Byblos-i Philo.94 Néha az őrző cím hasonlatos az „ő, aki
sohasem alszik” címhez, és minden angyal megjelölésére használatak,95
mivel mindig készenlétben kell állniuk Isten előtt. Ugyanezt mondták később azokra az angyalokra, akiknek a funkciójuk az emberek cselekedeteinek felügyelete volt.96 Az őrangyalokat szintén az angyalok magasrendű
csoportjának tekintették, de nem egyenlő rangúaknak „Az Isteni Arc angyalaival”. Mindig Isten közelségében vannak, és nem hagyhatják el Őt
sem éjjel, sem nappal. Speciális jelentőségüknek köszönhetően a „szentek

89
90
91
92
93
94
95
96

lQM 9,15
Ben Szíra 17,17
Naftali Testamentuma 8–9
Genesis 10,25
1Hénoch 89,59kk; 90,22.25
Eusebius: Praeparatio Evangelica 1,10.3
Byblos-i Philo vagy Herennius Philon (64-141) – régész, nyelvész, történész. Főniciai
történeti munkájáról híres: Sanchuniathon. 1Hénoch 61,12; 39,12
1Hénoch 100,5
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szentjeinek” tartják őket.97 Sok tudós kapcsolatot lát az őrangyalok és az
„irin” (arám „őrök”) között, akiket a Dániel könyve említ.98 Az „irin”-re
történő utalás található Genesis Apocryphon-ban Lámehnél kifejezi aggodalmát Noéval kapcsolatban, aki szerinte „az őrök”-nek a (irin) gyermeke,
a bukott angyalok szentjeié”.99 A Genesis Apocryphon-ban100 a terminus
a Genesis 6,2kk-ben említett101 „Isten fiaira” vonatkozik. Talán az isteni
kerubim, akikről Ezékiel ír102 szintén őrangyaloknak tekinthetők abban
az értelemben, ahogy a terminust az apokrif irodalom használja. A Jubileumok Könyve szerint a Mennyből szálltak alá Járed idejében,103 hogy
megtanítsák az emberiséget a törvény és igazságosság használatára.104 Elcsábították őket az emberek leányai, így lettek bukott angyalok. Ennek
eredményeképpen az őrangyalokat néha a bukott angyalokkal azonosítják.105 Más források megkülönböztetik a kettőt.106 Ezeken az angyalokon
kívül, akikről úgy gondolták, hogy hasonlatosak az emberekhez, a csillagokat is élő entitásnak gondolták, és angyaloknak tekintették.107 A szélesebb körben elfogadott verzió szerint néhány angyal uralja a csillagokat.108
Ehhez kötődött az elemek szelleméről vallott felfogás (mely pogány behatásra keletkezett), pl. a tűz, szellemének, a szél, a felhők, a sötétség, a
hó és jégeső, a mennydörgés és villámlás szellemének angyalai.109 Ebbe a
kategóriába tartoznak az évszakok angyalai, melyek mindegyike – szinte
kivétel nélkül – sémi nevet visel.110 Idegen hatás figyelhető meg abban a
koncepcióban is, amikor az angyalokat az emberi civilizáció kezdeményezőinek és feltalálóinak tekintették. Így az „Ádám és Éva élete” c. apokrif
lapjain Micháél úgy jelenik meg, mint Triptolemus (a hős, aki a mitológi97
1Hénoch 14,23
98	Dániel 4,10.14. 20
99
lQApoc. 2,1
100 lQApoc. 2
101 1Hénoch 6,8
102 Ezékiel 10,12
103 Genesis 5,15–20
104 Jubileumok könyve 4,15kk.
105 1Hénoch 10,9; 12,4; 13,10; 14,1kk.; és itt-ott
106 2Hénoch szláv könyve 7,8; 35,2
107	Izajás 34,4; 40,26; 45,12; Jeremiás 33,22; Zsoltár 33,6; 1Hénoch 18,13kk.; 21,3kk.
108 Jubileumok 19
109 Jubileumok 2,2kk; 1Hénoch 60,11kk.; 65,8; Szibilla jóslatai 7,33kk.
110 1Hénoch 82,10ff.
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ában az embert a gabona kultiválásra tanítja) megtanítja Ádámot, hogyan
művelje a földet. A Bibliában és az apokrif irodalomban említett angyalok
sokasága mellett – általános elnevezéssel kerubim, szeráfim és ofannim111
–, a hatalom és uralom angyalai. Angyalok akik a földi személyek patrónusaként tevékenykednek (már a Zsoltár 91,11-ben történik rájuk utalás),
a béke angyalai,112 és közbenjárókként szolgáló angyalok.113 A Fény, a Sötétség és a Rombolás Angyalai mellett a Holt tengeri irodalomban jelen
vannak a Szentség Angyalai is.114

10. Az angyalok funkciói
Isten dicséretét tekintik az angyalok legfőbb feladatának.115 Közbenjárói
mivoltukat Isten és ember között szintén speciális jelentőségűnek gondolják. Már Tóbiás könyve idejétől fogva116 Ráfáélt úgy ábrázolják, mint aki
az emberek imáit viszi Isten trónja elé.117 Néha egy angyalt Isten egy ember
mellé rendel, hogy kísérje el útján, és hárítsa el a leselkedő veszélyeket,
vagy – mint a görög Báruch Apokalipszisben, hogy vezesse Báruchot a hét
égen keresztül, és magyarázza el a látottakat. Gyakoribb az angyalok szerepét Istennél az emberekért közbenjárókként ábrázoló változat.118 Néha az
ember könyörög az angyalnak, hogy vigye el imáit Isten elé.119 Az angyalok úgy is megjelennek, mint a gonosz angyalok ellenfelei, akik vádlóként
kívánnak szerepelni Isten trónja előtt. Jelentősnek mondható, hogy az Exodus 33,11 ellenére („Az ÚR pedig beszélt Mózessel, szemtől-szembe”), az
elterjedt vélemény a késői hagyományban az, hogy a Törvény átadásánál
az angyalok közvetítőként működtek Isten és Mózes között.120 Az angyaEzen elnevezés előfordul a reggeli zsidó imában, melyben az ÚR mennyei seregének
dicsérete van leírva (ofanim – kerék) – kerubok és szeráfok Isten trónjánál (Ezékiel
1,15-21)
112 1Hénoch 52,5; 53,4; 54,4; 56,2; Benjámin Testamentuma 6
113 Lévi Testamentuma 5
114 lQM 7,6
115 1Hénoch 40; Lévi Testamentuma 4
116 Tóbiás 3,16; 12,12. 15
117	Dán Testamentuma 6
118 1Hénoch 9,4ff.; 15,2; etc.
119 1Hénoch 9,2
120 Josephus Flavius: Antiquitates Iudaicae 15,136; Jubileumok 1,27kk.; Galata 3,19;
Héber 2,2
111
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lok Isten jobbján lévő jelenlétének speciális említése a sinai reveláció folyamán megtalálható a Septuagintában.121
Bár az angyalkultusznak nincsenek nyomai az ún. normatív judaizmusban,
a Széfer há-Rázim úgy tűnik, mágikus célokra használja azt. Az angyalok,
a csillagok, és a Hold befolyásolására való formulák, borral és vérrel teli
flaskók feletti ráolvasások, füstölők égetése, áldozatok és más módszerek,
mind-mind feltűnnek a Széfer há-Rázim-ban. Az angyalok neveinek a görög istenekkel való párba állítása, és a mágikus mondatok hathatós eszközei a ráolvasásnak.122 A Lévi Testamentuma123 megemlít egy angyalhoz
szóló felhívást. A bekezdés azonban nem foglalja magában azt, hogy az
angyalt, mint független lényt kellene tisztelni, mivel a kontextusból világosan kitűnik, hogy az angyal pusztán, mint közvetítő cselekszik Isten
és Izrael között. Az angyalok tökéletlen természete sokszor kerül hangsúlyozásra. Bár halhatatlanoknak tekintik őket, létezésük nem előzte meg
a teremtést. Az Első Napon lettek megteremtve,124 vagy, egy másik verzió szerint,125 a Második Napon. Nem is mindentudók, néha képtelenek
kérdésekre válaszolni, melyeket azért tesznek fel nekik, hogy megvallják
tudatlanságukat.126 Mindebből az következik, hogy az Isten és ember közötti, angyalok segítségével folyó kommunikáció csak ideiglenes. Az Első
Templom építése előtt az Isten és ember közötti kommunikáció angyalokon keresztül zajlott, de utána Isten és Izrael közvetlenül, közvetítő nélkül
beszélt egymással. Az angyalok természetérő vallott ilyen felfogás teret
adott annak a nézetnek, hogy nincs áthághatatlan szakadék az anyagi világ
és az angyalok világa között, és néhány igaz ember angyallá alakulhat át.127
Hasonlóképpen, a pseudoepigráf „József imájában” Izrael, akit az emberiség Jákobként ismer, kijelenti, hogy a valóságban ő „az ÚR hatalmának
arkangyala” volt, és nem egy puszta halandó.128 Még Izrael népét is, mint
egészet, az Istennel kötött szövetsége érdeméből, bizonyos tekintetben az
angyalokkal egyenlőnek tekintették. Következésképpen, míg más népek
121 Deuteronomium 33,2
122 Széfer há-Rázim, kiad. Margaliot, 1,123–6; 2,99; 8–9.
123 Lévi Testamentuma 5
124 Jubileumok 2,1kk
125 2Hénoch szláv könyv 29
126 4Ezra 4,51
127 1Hénoch 51,4
128	Origenes: János kommentár 11, 84, 15
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angyalok felügyeletére vannak bízva, Izrael Istennek védelme alatt áll, és
független az angyaloktól.129 A nézet további változata azt a privilégiumot
tulajdonítja Izraelnek, hogy részt vehessen az angyalok mennyei kórusában. Ugyanabban az időben, amikor az angyalok dicsérik Isten dicsőségét
– mint ahogy teszik azt a nap bizonyos óráiban – Izrael népének dicsérete
szintén hallható a mennyei trón előtt.130

11. A Bukott Angyalok
Egyedi kategóriát képeznek az ún. Bukott Angyalok, akiket a posztbiblikus
irodalom gyakran megemlít. Ez a koncepció is általános volt minden ókori
keleti népnél, ti. a legyőzött istenekről vagy démonokról vallott elképzelés,
akik a bukás után elátkozottakként és kárhozottakként jelennek meg. A
gondolat speciális formában megtalálható a teremtéstörténet egy korábbi
változatában, melyben Ráháb a legyőzött isten szerepében jelenik meg.
Bár számos okból kevés nyoma maradt azoknak az elképzeléseknek, melyeken a Ráháb legenda alapult, a pogányság dualista koncepciói mély hatást gyakoroltak a judaizmusra, így a jó és gonosz erők létezéséről vallott
felfogás, mely ellentmondásban áll a monoteizmussal, megtalálta az útját
a judaizmusba a Bukott Angyalok történetén keresztül. Meg kell jegyezni,
hogy a Genesis 6,1kk szakasznak, bár sokszor úgy idézik, mint a Bukott
Angyalokról szóló összes többi történet eredetét, valójában kevés köze van
ehhez a koncepcióhoz. A „nephilim”-nek131 Bukott Angyalokként való értelmezése kétséges,132 és a szöveg nem tartalmaz elítélő kitételt a „bené
Elóhím”-ra vonatkozóan sem, akik az emberek leányait vették nőül, ellenkezőleg, hangsúlyozza, hogy ezekből a kapcsolatokból született gyermekek voltak „az elmúlt napok hősei, a híres emberek”. Csak később, amikor
az ördögi démonok létezéséről vallott felfogás a népi vallás szilárd részévé
vált, csak akkor tettek kísérletet arra, hogy a koncepciónak bibliai igazolást
találjanak, miközben az ellentmondott a monoteizmusnak.

129
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Jubileumok 15,27kk
Chullin 91b; Constitutiones Apostolicae 8,35
óriások
Numeri 13,33: „láttunk ott jó néhány szörnyet Enák fiaiból, az óriások nemzetségéből, akikhez képest mi olyanoknak látszottunk, mint a sáskák.”
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A Bukott Angyalok legkorábbi említése az Hénoch könyvében található:133
„Az ég fiai”, akik az „őrangyalok” csoportjához tartoztak, vágyat éreztek
az emberek leányai iránt, és Járed idejében elhatározták, hogy leszállnak
a Hermon hegyére, hogy onnan hajtsák végre terveiket. Kétszázan voltak,
és vezérük Semhazá volt, ő esküvel (herem) megeskette az angyalokat,
hogy hűek maradnak céljaikhoz, és ez az eskü adta a hegy nevét – Hermon.
Háltak az emberek leányaival, akik óriások generációjának adtak életet,
akik ezután könyörtelenül pusztították az embereket. A Bukott Angyalok
tanították az emberiséget a fegyverek használatára is, és más olyan eszközökre, melyek az erkölcstelenséget és a bűnözést segítik elő. Így jött létre
a démoni tudás az isteni bölcsesség mellett, és ez vezetett az emberiség
romlásához. Az emberek kiáltásától megindíttatva, a négy angyal kéréssel fordult Istenhez, és azt a parancsot kapta, hogy büntessék meg a Bukott Angyalokat. Később ennek az epizódnak egy összefoglalása szerepel
a Hénoch 69. fejezetben, ahol a Bukott Angyalt, Jekón-t kárhoztatják az
angyalok bukásáért.
A Bukott Angyalok mindegyike külön gonoszságra vagy perverzióra tanította az emberiséget, így pusztították el azoknak ártatlanságát.134 A Bukott Angyalok ugyanilyen hangvételű története megtalálható a Jubileumok
könyvében is,135 azzal a különbséggel, hogy itt az angyalok azért szálltak
le a földre, hogy instrukciókat adjanak a társadalom rendbetételére, és az
emberek leányai elcsábították őket. Az elképzelésre történő utalás megtalálható Hénoch könyvének pótfejezete végén,136 melyet „Noé könyve töredék”-nek neveznek. Ebben az angyaloktól azért félnek, mert maguknak
viszik el az emberek leányait. A qumráni Genesis Apocryphon-ban (Noé
születése), Noéról úgy tartják, hogy valószínűleg egy gonosz angyal és egy
ember leányának gyermeke.137 A Vízözön előtt rájuk mért büntetésen kívül
a végső szentenciát az Ítélet Napján mondják ki a Bukott Angyalokra.138
Talmudi források a Bukott Angyaloknak egy másik legendáját is tartalmazzák. A Midrás Ávkir, a Bukott Angyalok vezérei, Semhazá és Ázáél –
133	Hénoch 6kk.
134	Hénoch 69,1kk
135 Jubileumok 4,15; 5,1kk
136	Hénoch 106
137 lQApoc. 2,1-26
138 1Hénoch 16,1kk

234

ahogy Hénoch könyvében szerepelnek –, gúnyos megjegyzésekkel illették
az emberiség bűnösségét a Vízözön után. Isten felvetésére, hogy ha ők
lennének a földön, ők is vétkeznének-e? Ennek a kihívásnak megfelelően
felajánlotta, hogy szálljanak alá a földre. Úgy is tettek, és azonnal megkívánták az emberek leányait, felfedték Isten titkos nevét egy Isztehár nevű
lánynak, aki ennek a tudásnak a birtokában megmenekülhetett Semhazai
és társai kezei közül, és felment a Mennybe. Ez az esemény semmilyen
hatással nem volt Semhazaira és társaira. Feleséget vettek maguknak, akik
két fiúnak adtak életet, Hivá-nak és Hijá-nak, akiknek nevei (a szótagok:
Hi-vá és Hi-já) ettől kezdve a fájdalom kiáltásaivá váltak a szenvedő emberek szájában. Ez a verzió közelebb áll a Jubileumok könyvében elmondottakhoz, mert abban a Bukott Angyalok csak azután vétkeznek, miután
leszálltak a földre. Más verziók a talmudi irodalomban a Hénoch könyvében elmondottaknak még messzebb vezető verzióit tartalmazzák, ezekben
a változatokban csak akkor követtek el bűnt az angyalok, miután magukra
öltötték az ember természetét.139
Néhány talmudikus tanító támadta a Genesis 6,1 értelmezését abban az
értelemben, amint az megtalálható a Jubileumok könyvében. Egy alkalommal Rabbi Simeon ben Joháj úgy értelmezte a „bené Elóhím” kifejezést,
mint a „bírák fiait” és elítélte azokat, akik „az istenek fiai” jelentést tulajdonították neki.140 Hasonló módon, a Midrás há-Nelám a „nefilim” terminust úgy értelmezi, mint ami nem a Bukott Angyalokra, hanem Ádámra és
Évára vonatkozik, akik úgy jöttek a világra a földön, hogy nem volt anyjuk
és apjuk. Maimonides szintén állítja, hogy az „Elóhím” kifejezésnek profán értelmezését kell használni, ami azt jelenti, hogy „uralkodók és bírák
fiai”. Ezt a véleményt vallotta a középkorban más zsidó tudós is.
A Bukott Angyalok koncepciójához kötődően egy másik gondolat is megjelenik az apokrif irodalomban, a 70 angyalról vallott felfogás, akiket Isten
Izrael feletti hatalommal ruházott fel az Első Templom lerombolása után,
és akik visszaélve ezzel a hatalommal üldözték Izraelt.141 Ezzel a tettükkel
az angyalok megsértették Isten akaratát, és lázadó angyalokká lettek, akikre büntetés vár. Ennek a koncepciónak a hatására történt, hogy a Sátánt
139
140
141

Pirké de-Rabbi Eliézer 22
Genesis Rabba 26,5
1Hénoch 53,3; 62,11; 63,1; 89,59; 90,22.25
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– aki a Bibliában, mint Isten büntető, vagy az Igazak őszinteségét próbára
tevő angyala jelent meg –, független, önálló gonosz démonnak tekintették.
Egy apokrif forrás szerint, bukása közvetlenül Ádám teremtése után történt. Az angyalok parancsot kaptak, hogy hajoljanak meg Ádám előtt, de
a Sátán visszautasította ezt, ezért elvetették.142 A Sátán másfajta felfogása
úgy tűnik, a párszizmus143 befolyása alatt alakult ki. A Sátán két másik
néven is ismert, mint Béliál és Számáél. Béliált gyakran a gonosz szellemével azonosították, és a Holt tengeri tekercsekben ő a sötétség erőinek
vezére. Számáél pedig Micháél elsőszámú ellensége.

12. Az angyalok felosztása
Az angyalokat a béke angyalaira és a gonosz angyalok kategóriájára osztják fel. Az előbbiek az Isten közelében tartózkodnak, míg az utóbbiak távol állnak Tőle. Vannak még az életnek angyalai és a halálnak angyalai.144
Az angyalok száma megszámlálhatatlan, alsóbb és felsőbbrendű angyalok
csoportjaira osztályozhatók. Az apokrif irodalomhoz hasonlóan az aggáda
is arkangyaloknak tekinti Gábriélt, Micháélt, Ráfáélt és Uriélt, és szolgálattevő angyalokként utal rájuk (malaché há-sáret). Sándálfon, Zágzágáél, és
Suriél csak ritkán jelennek meg. Metátron angyal fontos szerepet játszik a
Midrásban. Vannak angyalok, akik olyan ügyekben tevékenykednek, mint
az imák, a dicséret, az eső, a harag, a Gehinnom, a születés és terhesség, és
más dolgok. Az angyalok neveit talmudi források szerint Izrael csak a babilóniai fogságból való visszatérte után ismerte meg. Az aggáda kidolgozza az apokrif irodalomban már kifejlesztett elképzelést a föld nemzeteihez
és az egyes királyokhoz rendelt őrangyalokról. Az előbbiek ellenségesek
Izraellel, és le kellett őket láncolni, hogy ne tehessenek kárt Izraelben.145
Amikor a nemzetek megbuknak, az őrzőangyalok is velük buknak, és amikor megbüntetik őket, az őrzőangyalok is elszenvedik a büntetést.146 Meg142	Ádám és Éva 12.kk
143	A párszi szó jelentése „perzsa”. Azokat, a zarathusztrai tanokat követő perzsákat
nevezik így, akik X. században a muszlim üldözések elől menekülve Iránból Indiába
vándoroltak és a mai Bombay környékén telepedek le.
144	Rabbi Samuel ben Isaac, Genesis Rabba 9,10
145 Exodus Rabba 42,1; Genesis Rabba 56,11
146	Deuteronomium Rabba 1,22
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jegyzendő, hogy az őrangyalokról vallott hasonló koncepció jelen van a
keresztény neoplatonistáknál is.147
Dubiél, a perzsák őrangyala, ismert volt név szerint a rabbik előtt,148 Edom
őrangyala szintén említést kap,149 némely esetben az őrangyal közbenjár a
népéért, hogy elhárítson egy isteni büntetést. Az Egyiptomból való Exodus
idején a föld minden népének őrangyalát Isten meghívta tanácskozásra,
hogy megtárgyalja Egyiptommal való vitáját. A megbeszélés alatt Gábriel
angyal Micháél parancsára bemutatta a falnak egy darabját, amit az izraelitáknak kellett kényszerből építeni az egyiptomiaknak. Amikor felfedték
azt, hogy a fal egy izraelita gyermek maradványait tartalmazza, a büntetés
ki lett szabva – először Egyiptom védőangyalára, majd az egyiptomiakra.150 Más aggádák elbeszélik, hogy az összes népek őrangyala azzal vádolta Izraelt, hogy nem különb a többieknél.151 A királyokról is azt mondják,
hogy őrangyaluk van, Nebukádneccár angyala a Kál nevet viselte.152
A tengernek is saját őrangyala van.153 Sokszor kerül említésre a világ angyala, vagy „Fejedelme – Sár”.154Az angyalok Istenhez fűződő kapcsolatát
úgy írják le, mint Tőle való függést. Nem tehetnek lépéseket Isten parancsa nélkül.155 Legfőbb céljuk himnuszokat énekelni Isten dicséretére, és
dícsérni szentségét.156 Képtelenek meglátni Isten dicsőségét, és nem ismerik saját tartózkodási helyüket.157 Isten megtilthatja számukra az éneklést,
Az újplatonizmus (neoplatonizmus): a hellénizmus etikai és vallásbölcseleti rendszere i.e. 300–i.u. 500. A Krisztus utáni századok uralkodó filozófiai iránya, mely a
tanainak bölcseleti kifejezésére törekvő kereszténységre is hatott. A végső elv túl van
mind a szellemi, mind az érzéki léten, fölötte van. Teljesen egyszerű, benne semmiféle megosztottság nem lehetséges. Öntudatlan, minden lét- és gondolkodási kategórián felül áll. Nem gondolkodik, mert ez már az alany és a tárgy kettősségét tételezné
fel, nem tevékeny, mert ez egy tőle különböző valóság létét állítaná, s különben is
önmagának teljesen elég, semmi szükséglete nincs.
148 Jómá 77a
149	Mákkót 12a
150 Jálkut Exodus 243
151 Pirké De-Rabbi Eliézer
152 Exodus Rabba 21,5
153 Bává Vátrá 74b; Exodus Rabba 15,22; 24,2
154 Exodus Rabba 17,4; Chullin 60a
155 Tanhuma B. Exodus 115
156 Tanhuma B. Exodus 120; Szifré Deuteronomium 306
157 Jálkut Deuteronomium 825
147
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ahogy tette, amikor az egyiptomiak a tengerbe vesztek.158 Isten néha konzultál az angyalokkal, mint pl. az ember teremtése előtt.159
Angyalokat idéznek úgy is, hogy azok kérdéseket tesznek fel a Bibliában
található ellentmondásokra vonatkozóan. A harmadik századtól kezdve
az Isten „családja”, illetve a mennyei bíróság kifejezések megtalálhatók a
forrásokban. Isten nem cselekszik a „családdal” való konzultáció nélkül.
Ilyen konzultációt kell feltételezni mindig, amikor az „és Isten” kifejezés
feltűnik a bibliai szövegben. A halál angyala (málách há-mávet) speciális
szerepet játszik az őrangyalok sorában, és úgy tekintik, mint a leggonoszabbat a rossz angyalok sorában (máláché hábbálá).
Tehát az angyalokat általában a halandó embernél magasabb rendűnek
tekintették. Ezen a ponton azonban az aggáda egymástól eltérő nézeteket tartalmaz. Úgy tartják például, hogy az igazak magasabb rendűek a
szolgálattevő angyaloknál. Más bölcsek, akik számára ez a feltételezés túl
erősnek tűnt, az igazaknak a szolgálattevő angyalokéval azonos státuszt
gondoltak. Minden emberben megvan az a képesség arra, hogy az angyalokkal egyenlő legyen úgy, hogy hasonlítson hozzájuk. Egy harmadik verzió ezt a képességet fenntartja Izraelnek, mint Isten népének. Egy másik
nézet szerint azonban az angyalokkal való egyenlőség csak a halál után
érhető el. Létezik olyan vélemény is, hogy a napok végén az igazak az
angyalok felett állnak majd, és hogy az angyalok az igazaktól tanulják meg
majd a mennyek titkait.160 Ezeket az aggadában található eltérő nézeteket a korabeli elképzelések befolyásolták. Heretikus befolyás mutatható ki
az arkangyaloknak az ember teremtésében, és a törvényadásban meglévő
szerepéről vallott nézetekben is. Az aggáda különböző eszközökkel harcol
ezek ellen a teóriák ellen, és minden ilyen alkalomkor úgy állítja be az angyalokat, mint akik ellenkeznek Isten akaratával. Mivel az aggáda a bibliai
történetek magyarázatánál kiterjedten használta fel az angeológiát, ezzel
sokkal nagyobb mértékben járult hozzá az angyalokba vetett hit elterjedéséhez, mint az összes eretnek és angyalimádó együttesen.
Az aggáda felsorol számos példát az angyalok cselekedeteiről mind a bibliai, mind a Biblia utáni időkből. Isten konzultált az angyalokkal, mielőtt
158	Megillá 10b.; Exodus Rabba 23,7
159 Genesis Rabba 8,5
160 Jeruzsálemi Talmud Sábbát 6,10, 8d
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az embert teremtette.161 Ádám és Éva esküvőjén Micháél és Gábriél tanúként voltak jelen.162 Angyalok meglátogatták Ádámot az Édenkertben,163
de később ők lettek a vádlóik.164 Sámáél angyal tette Évát várandóssá.165
Hénochot elviszik a földről, felemelkedik a mennybe és a Metátron nevet
kapja.166 Egy angyal vezeti az állatokat Noé Bárkájába.167 Isten beszélget
a szolgálattevő 70 angyallal, akik megfelelnek a 70 nyelvnek és 70 nemzetnek. Az angyalok büntetést kaphatnak, és elűzethetnek a Mennyből168
azért, ha elárulják annak titkait.169 Különleges alkalmakkor az angyalok
felvehetik az embereknek vagy az állatoknak az alakját.170 Nevezetes
Rabbi Hániná ben Doszá csodálatos története,171 illetve Rabbi Josze ben
Hániná és az Áskelon-i két fivér története.172 Az angyal, aki Jákobbal küzdött, igyekszik visszajutni a mennybe a reggeli himnusz ideje előtt.173 Isten
egy angyalon keresztül beszélt Sárához.174 Angyalok vitatkoznak Istennel
Izsák feláldozásáról,175 és kimentik Ábrahámot Nimród tüzes kemencéjéből.176 Angyalok viszik Izsákot Sem és Eber tanházába.177 Egy angyal
kivont karddal megjeleni Lábánnak álmában.178 Gábriel közeledik Józsefhez emberi alakban.179 Zágzágáél angyal felfedi magát Mózesnek az Égő
Csipkebokorban, és megjelennek a Sástengernél, valamint a Sínai hegyen
a Törvény átadásakor. Micháél vagy Metatron hívja Mózest, hogy menjen
Szánhedrin 38a; Genesis Rabba 8,5; Szent Jusztin mártír: Dialógus 62c
sosevinin, Rabbi Abbahu, Genesis Rabba 8,15; Pirké De-Rabbi Eliézer 12, 16
Szánhedrin 59b
Pirké De-Rabbi Eliézer 13
Targum Jonatán, Genesis 4,1; Pirké De-Rabbi Eliézer 21
Genesis Rabba 25,1; Targum Jonatán, Genesis 5,24
Zeváchim 116; Genesis Rabba 32,8; Pirké De-Rabbi Eliézer 23; Targum Jonatán,
Genesis 6,20
168 Genesis Rabba 50,13; 68,18; 78,3
169 Targum Jonatán, Genesis 28,12
170 Targum Jonatán, Genesis 32,25; 37,15
171 Ecclesiastes Rabba 1,1
172	Deuteronomium Rabba 2,20; Exodus Rabba 1,36
173 Genesis Rabba 78,2
174 Genesis Rabba 53,5
175 Genesis Rabba 56,7; Targum Jonantán, Genesis 22,10
176 Peszáchim 118a
177 Targum Jonantán, Genesis 22,19
178 Targum Jonantán, Genesis 31,24
179 Targum Jonantán, Genesis 37,15
161
162
163
164
165
166
167
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fel Istenhez. A Mennyben az angyalok megpróbálják Mózes életét elvenni.
Az angyalok csatlakoznak Istenhez a Mózes halála, és a Templom lerombolása feletti gyászban. Az angyalok megpróbálják bezárni a mennyek ablakait, hogy megakadályozzák Menássze imáinak meghallását.180 Gábriél
menti meg a három ifjút a kemencében.181 Micháél leveri Szánherib hadseregét.182 A szolgálattevő angyalok a Biblia utáni időkben is összegyűlnek,
hogy meghallgassák a Rabbi Johánán ben Zákkái és Rabbi Eleázár ben
Árách között zajló vitákat183 vagy, hogy a tudósokat beszélgetésre késztessék.184 Kísérik és védelmezik az igazakat.185 Isten elrendeli, hogy az angyalok mindig készen legyenek az ember megsegítésére.186
A talmudi korban, éppúgy, mint a korai korszakokban, nincs nyoma az angyalok
imádatának, annak ellenére, hogy az egyházatyák az ellenkezőjét állítják. Egy
talmudi szakasz pl.187 értelmezhető úgy, hogy az angyalimádat gyakorlatban
volt bizonyos szektákban, akik közel álltak a kereszténységhez, de a talmudi
tudósok erősen ellenezték ezt a gyakorlatot.188 Ókeresztény írók hivatkozásai az
angyalok imádására a zsidók között valószínűleg ezekre a szektákra utalnak.

13. Angyalok a Talmudban és a Midrásban
A talmudi korban az angyalokba vetett hit általános volt, mind a tudósok, mind a laikusok körében. Különböző vélemények voltak azonban a
tudósok köreiben az angyalok természetét illetően. Néhányan úgy tartották, hogy az angyaloknak egy újabb csoportját teremti meg Isten minden
nap, akik dicsérik az Istent teremtésük napján, majd elmerülnek a tűzfolyamban (nehár di-nur). Akik elfogadták ezt a véleményt, még hozzátették, hogy csak két angyal, Micháél és Gábriél szolgálják örökké az Istent,
míg a többi angyal énekli a himnuszokat és dicséri Istent teremtése napján,
180 Jeruzsálemi Talmud Szánhedrin 10,2; 28c
181 Pirké De-Rabbi Eliézer 33
182 Exodus Rabba 18,5
183 Jeruzsálemi Talmud, Megillá 2,1; 77a
184	Moéd Kátán 28a; Menáchót 41a
185 Sábbát 119b
186 Genesis Rabba 65. 15
187 Szánhedrin 38b
188 Jeruzsálemi Talmud Beráchót 9,1; 13a
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majd azután eltűnik.189 Az öröké élő angyalok és az olyan angyalok közötti
megkülönböztetést, akiket csak meghatározott célra teremtettek, úgy tűnik
csak a vallásfilozófiával foglalkozó Talmud tudósok fogadták el szélesebb
körben. Simeon ben Ázzáj úgy beszél az angyalok két kategóriájáról, mintha azoknak a létezése általánosan elismert tény lenne.190 A Misna egyáltalán nem tesz említést angyalokról. Más tánnáitá források, bár tartalmaznak
angyalokra való utalásokat, ritkán említenek olyan angyalokat, akiknek saját nevük van. Jelentős, hogy még az öröké élő angyalokat is úgy tekintik,
hogy képtelenek látni Isten dicsőségét.

14. Az angyalok eredete
A Talmud és a Midrás számos véleményt tartalmaz az angyalok eredetére
és természetére vonatkozóan. Az angyalok teremtése a teremtés második
vagy ötödik napján történt.191 Az angyalok teremtése folyamatos, mert Istennek minden kijelentése angyalok teremtését eredményezi. Az angyalok
egyenesen járnak, héberül beszélnek, és megértő képességgel rendelkeznek.
Tudnak repülni a levegőben, mozognak a világ egyik sarkától a másikig,
és előre megmondják a jövendőt.192 Így az angyalokban van valami közös
az emberekkel és a démonokkal is. Emberi formájuk van, de félig tűzből,
félig vízből állnak.193 Az angyalok élvezik a Sechiná ragyogását és mentesek
a „jécer há-rá”-tól (rossz hajlam).194 Nincsenek szükségleteik.195 Országok
szerint vannak leosztva, ennek eredményeképpen vannak angyalok, akik
nem hagyhatják el Erec Jiszráélt.196 Egy angyal sem teljesíthet egynél több
küldetést egyszerre,197 és tudnak hibát is elkövetni.198 Egy feltevés szerint
egy angyalnak a mérete megegyezik a világ egyharmadának méretével.199
189 Chágigá 14a; Genesis Rabba 78,1
190 Szifrá 1,1
191	Rabbi Johanan és Rabbi Hániné, Genesis Rabba 1,3
192 Chágigá 16a
193 Jeruzsálemi Talmud, Rós Hásáná 2; Pirké De-Rabbi Eliézer,
194 Genesis Rabba 48,11
195 Jómá 4b; Midrás Zsoltár 78,25
196 Tanhumá B., Gennesis 178
197 Bává Meciá 86b; Genesis Rabba 50,2; Jusztinus mártír: Dialógus 56c
198 Ecclesiastes Rabba 6,10, Ádám és Éva 13–05
199 Genesis Rabba 68,12
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15. Angyalok a misztikában
A miszticizmus az angyalok számos kategóriáját különbözteti meg, a szolgálattevő és rontó angyalok, a könyörület és a szigorú ítélet angyalai. Ezen
túlmenően a férfi tulajdonságokkal rendelkező angyalok mellett megkülönböztetik azokat, akiknek női jellegzetességeik vannak.200 A legmagasabb fényből kilépő angyalok a Teremtés Első Napján jöttek létre, és örök
életük van, mások lázadtak Isten ellen, és emiatt tűzben pusztultak el, őket
a Teremtés Második Napján formálták.201 Az angyalok tűzből és vízből
állnak, vagy egy másik elbeszélés szerint, a négy égi elemből: könyörületből, erőből, szépségből, és hatalomból, ami megfelel a négy földi elemnek:
víznek, tűznek, földnek, és levegőnek.202 Az angyalok a legfinomabb, éteri lényegű, spirituális hatalmat képviselik. Amikor teljesítik funkciójukat
a földön, néha emberi formában, néha szellemként jelennek meg.203 Az
angyalok ereje az Isteni Fény kiáradásán nyugszik, ami manifesztálódik
bennük, és ami miatt úgy írják le őket, mint a mennyei trón tartozékait.204
Az apokaliptikus irodalomban már megtalálható gondolatot, miszerint a
szolgálattevő angyalok naponta himnuszokat énekelnek Isten előtt, és dicsérik bölcsességét, jelentős módon kidolgozták a zsidó miszticizmusban.
A Zohár205 azt mondja, hogy az angyalok a hét égi teremben (héchálót) laknak. Egy speciális terem van elkülönítve az angyalok egy bizonyos típusának, akik gyászolják a Templom elpusztítását.206 A szolgálattevő angyalok
csak akkor kezdhetnek énekelni, amikor Izrael elkezdi Istent dicsérni a
földön. Semiél angyal viszi a zsidók imáit a zsinagógákból fel a Templomba, miután a szolgálattevő angyalok serege, fénynyalábba öltözötten
leszáll a földre, hogy ezután visszamenjen a Mennybe az isteni trón elé
himnuszokat intonálni. A szolgálattevő angyalok közül azokat, akik Istent
szolgálják, ifjaknak hívják (báchurim), és azokat, akik Sechinát szolgálják,
szüzeknek (betulót). Az arkangyalok vezette angyalokat négy csoportba
rendezik Isten trónja előtt. Uriél csoportja a trón előtt áll, Ráfáélé mögötte,
200
201
202
203
204
205
206
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Zohár 1,119b; 2,4b
Zohár 1,17b; 46a
Széfer Jecirá (A Teremtés Könyve) 1, 7; Pardes Rimmonim 24, 10.
Zohár 1,34a, 8 la, 101a; Pardes Rimmonim 24, 11.
Pardes Rimmonim, 24, 11
Zohár 1,11; 45
ún. Avelé Cijjon „Cion gyászolói” – Zohár 2,8b

Micháél csoportja a jobbján, Gábrielé a balján. Az angyalok és az ember
közötti első találkozás, úgy tartják akkor történt, amikor Isten parancsára a
titokzatos Mennyek Könyvét Ráziél, Hádárniél, és Ráfáél átadták Ádámnak.207 Az angyalok ismerik az ember egész jövőjét, sorsukat a mennyben
egy herold adja tudtul. A fényruhába öltözött angyalokat minden nap leküldik az alsóbb világba meghatározott küldetésekkel. Egyesek az emberi
testet szolgálják, mások a lelket.208 Minden emberi lényben lakik egy jó és
egy gonosz angyal.209 Az ember minden lépését jó és rossz szellemek kísérik.210 Még az életen túl is angyalok kísérik az embert, ahol, a földön töltött
életétől függően, vagy a béke angyalai, vagy a rontás angyalai várják.211
A tisztátalanok a szitrá di-szemolá (baloldal)-on állnak a rontás angyalai
(Málché Hábbálá), a szentek „szitrá di-jminá” („jobboldal”) szolgálattevő
angyalainak ellenpárjaként. Isten parancsának megfelelően a béke angyalai jót, vagy gonoszat visznek az ember számára, de a rontás angyalainak
esetében azonban a rosszakarat az alapvető vonás. Ezek az angyalok is 7
teremben laknak, és alattvalói bizonyos „felsőbbségeknek”. Kirajzanak a
levegőn keresztül, elvegyülnek az emberek között, hogy elcsábítsák őket,
később pedig jelentik az emberek bűnös tetteit vezetőiknek, hogy azok bemutathassák vádjaikat az Istennek.212 A rombolás hatalmas angyalserege
képezi Isten kíséretének ellenpárját, a tisztátalan „másik oldal”-t, az ún.
Kelippá-t szolgálók családját.

16. Angyalok a zsidó filozófiában
16.1 Alexandriai Philo
Alexandriai Philo a Bibliában szereplő angyalokat a görög filozófusok
démonjaival azonosítja.213 Ezek, elképzelése szerint, testetlen, halhatatlan
lelkek voltak, akik a levegőben úszva, felmentek a mennybe, és akik „soha
nem vágyódtak a földi dolgok után”, soha nem is szálltak le testbe. Köz207
208
209
210
211
212
213

Zohár 1,55b
Zohár 2,10a; 11a,h; 94a; 118b
Zohár 1,144b
Zohár 3,48b
Zohár Hadash to Ruth (1902) 89a
Pardes Rimmonim 26, 1–7
Alexandriai Philo: De Gigantibus 2,6; De Somniis 142
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vetítők voltak Isten és az ember között, innen van az ábrázolásmód, ahogyan „leszállnak és felmennek” Jákob álmában. A sztoikus filozófussal,
Posidonius-szal (i.e. 135-51) ellentétben, aki a démonokban az alsóbb és
felsőbb létezésmód közötti szükségszerű kapcsot látta, Alexandriai Philo
az angyalokat pusztán az isteni providencia, a gondviselés eszközeinek
tekintette, akik szolgálataitól időnként el is tekintenek, amikor Isten úgy
dönt, hogy közvetlenül szól az emberekhez. Voltak „gonosz angyalok” is,
akik nem voltak Isten hírnökei, és ezért ez a „cím nem illeti meg őket”. Itt
Alexandriai Philo nyilvánvalóan a zsidó apokaliptikus irodalom „Bukott
Angyalaira” gondolt.

16.2 Mághárrijá és a karaiták
Alexandriai Philot követően a gnosztikus befolyás keveredik az álMághárrijá zsidó irányzat-szekta által vallott angyaltanban, akiknek közössége az i.u. I. században virágzott Egyiptomban. Miként ál-Kirkiszáni, a
karaita dogmatikus és egzegéta, valamint ál-Sahrásztáni (1076 vagy 1086–
1153) muszlim vallástörténész és filozófus állítják, hogy a Magharrijá
szekta a Biblia minden antropomorf bekezdését úgy értelmezte, mint ami
az angyalokra, és nem magára Istenre utal, és azt állította, hogy az angyal volt, aki a világot teremtette, és szólt a prófétákhoz. Al-Kirkiszáni
szerint a szekta által használt írások tartalmaztak egy bevezetést „az Alexandriaitól”, mely Philora való utalás. A Magharrijá angyal-demiurgosza
Philo logoszának egy elváltoztatott, és gnosztikus hatásra kialakított verziója. Ennek a tannak nincs megfelelője sem a qumráni írásokban, sem az
esszénusokat leíró görög irodalomban. Szoros rokonságot mutat azonban
a X. sz. első felében élt karaita teológus, Benjamin Nahavendi nézeteivel,
ahogy azt al-Kirkiszáni megjegyezte. Judá Hadásszi, XII. századi karaita
tanító Nahavendi-t követte, amikor azt állította, hogy angyalok jelentek
meg minden prófécia esetében, beleértve Mózesét is, akinek felfogásuk
szerint a legmagasabb angyal jelent meg.

16.3 Száádjá gáón
Száádjá gaon (882–942) elvetette azt a karaita nézetet, miszerint az antropomorf megfogalmazások angyalokra utalnak a Bibliában. A Biblia azon
részeit, melyek a Mózesnek és más prófétáknak adott isteni revelációk le244

írását nyújtják, Száádjá gáón az általa alkotott „teremtett dicsőség” (kávód
nivrá), és a „teremtett beszéd” (dibbur nivrá) kategóriák segítségével
magyarázta. A „teremtett dicsőség”, melyet ő a Sechiná (Isteni Jelenlét)
rabbinikus koncepciójával azonosított, a fény manifesztációja, mely a „teremtett beszédet” kíséri, és bizonyítékul szolgál arra, hogy a hang, ami szól
isteni eredetű. Az angyalok is teremtettek és fényesek, de a kávód-nál alacsonyabb rangúak. Mindazonáltal, Száádjá gáón hozzáteszi, hogy prófétai
revelációk angyalok közvetítésével is létrejöttek.

16.4 Ábrahám Ibn Ezrá
Ábrahám ibn Ezrá (1089–0064) úgy értelmezte Száádjá gáón nézeteit,
hogy azok az embernek az angyaloknál magasabb rendű mivoltát állítják,
és támadta ezt. Az ember szerinte messze alatta van az angyaloknak, mivel
minden tudása tökéletlen. Csak bizonyos feltételek megléte mellett érheti el az ember, hogy lelke az angyalok szintjére emelkedjen a halál után.
Ez az ellentét az angyalok természetére vonatkozó különböző koncepcióból eredt köztük. Száádjá gáón számára az angyalok, bár kifinomultabb
szubsztaniciából lévő, de szintén testi lények, míg Ibn Ezrá felfogásában
azonosak a neoplatonikus ontológia anyagtalan, vagy szimpla szubsztanciájával. Az angyalok tehát a „felsőbbrendű világot” képviselik, mely „teljes
egészében dicsőség”, és a lenti dolgok fent lévő „felsőbbrendű formáiból”
állnak. Ezt az angyalok világáról vallott neoplatonikus felfogást költőien
írja le Ibn Ezra a muszlim filozófusnak, Avicennának a Hai ibn Yaqzan214
c. arab filozófiai regényről írt héber nyelvű parafrázisában, amit ő Hai ben
Mekiz-nek nevezett. Avicenna a Korán angyalait az ún. „elkülönített intelligenciákkal” azonosította, akiket Arisztotelészt követve, a szférák külső
mozgatóinak gondolt.

16.5 Maimonides
Az „elkülönült intelligenciáknak” (arabul: uqul Mufaraka, héberül:
sekhálim nifrádim vagy sekhálim nivdálim) azonosítása az angyalokkal a
zsidó arisztotelianizmus elfogadott tamításává vált. Maimonides kijelenteni, hogy az angyalok testetlenek, és ez „megfelel Arisztotelész véleményének, csak egy különbség van, ti. az, hogy ő az „intelligencia” kifejezést
214

Arab filozófiai regény és allegórikus mese. Ibn Tufail írta – XII. sz.
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használja, mi pedig „angyalokat” mondunk helyette”.215 Ez a nézet radikális eltávolodást jelent a hagyományos nézettől, miszerint az angyalok
testben létező lények. A testetlenség állítása felveti a kérdést, hogy miként
lehetnek az angyalok láthatók és felfoghatók, és mit jelenthetnek a bibliai
leírások arról, hogy repülnek, szárnyuk van? Maimonides úgy válaszolt
erre, hogy szerinte minden ilyen attribútumot jelképes kifejezésként kell
érteni.216 Ugyanakkor az „angyal” szóról azt tanította, hogy az nem pusztán az elkülönült intelligenciára, de minden természeti és fizikai erőre is
vonatkozik általános és egyéni értelemben egyaránt. Így a formáló erő,
mely kialakítja egy embrió végtagjait, angyalnak nevezhető, a libidókeltő
állapotról, melyet egy szép nő látása előidéz, úgy beszélhetünk, mint a
„kéj angyaláról”.217 A szférák és az elemek szintén „angyaloknak” nevezhetők.218 A rabbinikus állítást, miszerint „Isten minden nap az angyalok
seregét teremti meg, énekelnek előtte, majd eltűnnek,”219 Maimonides úgy
fogta fel, mint a mulandó individuumokban lévő természeti és fizikai erők
leírását.

16.6 Avicenna és Averroes
Az Arisztotelészt követő zsidó gondolkodókra nagy hatást gyakoroltak
a muszlim filozófusok, Avicenna és Averroes egymástól eltérő nézetei,
akik az angyalokat az égi szférákat mozgató princípiumaival azonosították. Avicenna (980–1037) szerint, a szférák mozgása két mozgatónak
tulajdonítható, az intelligenciának, és az égi lelkeknek. Az intelligenciák
mozgatják a lelkeket azáltal, hogy azok kontemplációjuk tárgyai, a lelkek
válaszul mozgatják a hozzájuk tartozó szférákat. Avicenna az intelligenciák hierarchiáját a kerubokkal, az égi lelkeket pedig a szolgálattevő angyalokkal azonosította. Ezt a doktrínát, és az igazolásul felhasznált bonyolult emmanáció tant Averroes kritikával illette, és elvetette az égi lelkek
rendjébe vetett hitet, és csak az intelligenciák hierarchiáját tartotta meg. A
„szférák lelke” kifejezést a „szférák természeteként” értelmezte.
215	Maimonides: A tévelygők útmutatója 2,6
216	Maimonides: A tévelygők útmutatója 1,49
217 Genesis Rabba 85,8
218	Maimonides: A tévelygők útmutatója 2,6–7
219 Genesis Rabba 78,1
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Abraham ibn Daud (1110–1180) és Maimonides Avicenna-t követték, míg
a zsidó Averroes (1126–1198) követők, mint Isaac Albalag (299–306),
Averroes angyaltanát fogadták el. Abraham ibn Daud az egek mozgásából
vezette le az angyalok létezését, ami szerinte az égi lelkek ama vágyának
következménye, hogy utánozni akarják az intelligenciákat. Ez Avicenna
duális hierarchiájának megismétlése azzal a fontos különbséggel, hogy az
égi lelkeket nem nevezi kifejezetten angyaloknak. Maimonides is elfogadta Avicenna duális hierarchiáját, de fenntartotta az „angyal” terminust az
intelligenciák, az angyali rend ama része számára, mely képes Istent értelemmel felfogni.220 Isaac Albalag követve Averroes-t, ellenezte Avicenna
álláspontját, és meg is haladta Averroes kritikáját annyiban, hogy tagadta a
szférák mozgatását előidéző belső princípium létezésének szükségességét.
Helyette az intelligibilis és természetes erők, vagy az angyalok kettős hierarchiáját javasolta. A filozófusok között, akik teljes egészében tagadták az
elkülönült intelligenciák létét, és az arra alapuló angeológiát, találjuk Júdá
há-Lévit (1075–1141), Hászdáj Crescast (1340–1412),221 és Isaac Aramát
(1420–1494).222 Mind Avicenna, mind Averroes követői megegyeztek abban, hogy az elkülönült intelligenciák (ti. az angyalok) egyszerű szubsztanciák, vagy tiszta formák, anyag nélkül. Különböző nézetet vallottak a
zsidó neoplatonisták, mint Isaac Israeli (832–932), aki úgy írta le az intellektus hiposztázisát, mint ami spirituális anyagból és formából áll, és
Solomon ibn Gabirol (1021–1058), aki úgy tartotta, hogy az intelligibilis
szubsztanciák, vagy angyalok anyagból és formából állnak. Abraham ibn
Daud (és Aquinói Szent Tamás a De ente et essentia-ban) támadta Gabirol
nézetét.

17. Az angyalok tiszteletét ellenző mozgalmak
Volt egy irányzat, melynek az volt a célja, hogy az angyalokat teljes egészében kizárják a liturgikus imarendből. Az angyalokhoz szóló kérelmek
egyik legnyíltabb ellenzője Maimonides volt.223 Joszéf Kimhi (XII. sz.) a
következő megjegyzést tette az angyalokhoz intézett kérésekről: „Az igazi
220	Maimonides: Jád, Jeszodé há-Torá 2,5–8
221	Hászdáj Crescas: Or Ádonáj 1,2,15; 4,3
222	Isaac Arama: Akédát Jichák 2.
223	Maimonides Szánhedrin 10-hez kommentár
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bűnbánatnak nincs szüksége a szentek közbenjárására, a színlelt penitenciát nem segítik sem a halottak, sem a szentek, sem ember sem angyal.”224
Isaac Abrabanel (1437–1508) véleménye megegyezik Maimonides nézetével, mely megveti az angyalokhoz való fordulást.225 Yom Tov Lipmann
Muelhausen (XIV–XV. sz.) a következő kifejezésekkel ellenezte az angyalok kultuszát: „Bölcseink elvetettek minden közvetítő szerepet az ember és
Teremtője között. A közvetítőkhöz szóló felhívás ördögi praktikákhoz és
bálványimádáshoz vezet.”226 Az ellenzők között voltak olyanok, akik nem
teljesen vetették el a máláché ráhámim máchniszé ráhámim (könyörület
angyalai, kegyelem bevezetői) kifejezéseket, inkább javításokat tettek a
szövegeken, hogy elkerüljék az angyaloknak közbenjárókként való felkérésének látszatát.227 Azok a tekintélyek, akik nem vezettek be semmilyen
kiigazítást az imák szövegeihez, kötelesnek érezték magukat arra, hogy
magyarázatul szolgáljanak, és igazolják, miért nem tekintették ezeket a bekezdéseket a monoteizmussal ellentétesnek. Az angyalok felhívását elvető
vélemények dacára a népi hit ragaszkodott a képzetekhez, és az imakönyvekben (sziddur) fennmaradtak azoknak nyomai. Csak amikor a Sziddur
Benjamin Zeev Wolf Heidenheim kiadása megjelent (kb. 1800), és a zsidó
imakönyv-irodalomnak egy új korszaka elkezdődött, kezdett háttérbe szorulni az angyalokra vonatkozó tan, a misztikus ideák általános elvetésének
kíséretében. Bár misztikus tartalmú bekezdések még a zsidó reform mozgalom sziddurjaiban is megtalálhatóak, napjaink zsidó vallási irányzati az
ilyen imáknak az imakönyvekből való teljes eltávolítására hívnak fel.

18. A modern kor
Az angyalokra vonatkozó modern zsidó felfogás hajlik arra, hogy a hagyományos utalásokat és leírásokat szimbolikusnak, poétikusnak tekintse,
vagy olyannak, ami egy korábbi világnézetet képvisel. Kortárs mozgalmak, mint a reform judaizmus, és bizonyos konzervatív irányzatok, vagy
teljesen eltöröltek a liturgiából minden angyalokra utaló kitételt, vagy ahol
megmaradtak, azokat költői vagy mitológiai kitételekként értelmezik. Úgy
224 Széfer há-Berit in Milhemet Hova 33a
225	Isaac Abrabanel: Ros Amana 12
226 Széfer há-Nizzáhon 132
227 Judah Loew ben Bezalel (1525–1609, Hatam Sofer (1762–1838)
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érzik, hogy az angyalok létezésébe vetett hit nem felel meg a világról és
Istenről vallott modern felfogásnak, és nem egyeztethető össze a modern
racionalizmussal.
Az ortodox zsidóság köreiben vallott nézetek ellentmondásosak. Itt fenntartották az idevonatkozó liturgikus részeket, és elfogadják a megfelelő
bibliai és rabbinikus referenciákat, mindazonáltal a modern ortodoxia hajlik rá, hogy demitologizálja az angyalokról vallott felfogást, és újraértelmezze anélkül, hogy kompromisszumot kelljen tennie az angyalok ontológiai státuszára vonatkozóan. Az angyalokat jelképes módon értelmezik,
és a létezésükbe való hitet nem tagadják teljes mértékben. A szószerinti
értelmezés foka a különböző az egyes irányzatoknál. Csak a hásszidoknál,
illetve az ún. ultraortodox csoportokban, valamint a keleti zsidó közösségekben tartják fenn azt a szó szerinti hitet az angyalok létezésében.
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SZITA Szabolcs
egyetemi tanár, Holokauszt Emlékközpont igazgató

Raoul Wallenberg küzdelme
a svéd követségi
védelem érvényesítéséért
(1944. október 15. – november vége)
Szálasi Ferencet és híveit a német megszállók 1944. október 15-én gyors
fegyveres intervencióval a hatalomba emelték. Ez a fordulat végzetesnek
bizonyult, a Horthy-rendszer mélypontja, véres epilógusa volt. Az államhatalom rövid idő alatt a nyilaskeresztesek kezébe került, a terror, a szélsőjobboldali diktatúra eszköze és megtestesítője lett.
A kormányzói posztról zsarolással lemondatott Horthy Miklóst és családját október 17-én Németországba szállították. 27-én az Országtanács egyesítette az állam- és kormányfői funkciót, amit az országgyűlés november
4-én megszavazott. Szálasi a Hungarista Munkaállam élére emelkedett. A
budai várpalotában november 2-án államfői esküt tett.
Szálasi Hitlernek tett ígéretét, „a nemzet totális hadba vetését”, az új egymilliós hadsereg felállítását, az új kötelezettségek garmadáját csak a legteljesebb erőszakkal lehetett valamennyire is teljesíteni. Nagyszámú rendelet, megújított parancsok, egymást keresztező utasítások özöne növelte a
zűrzavart. A bomlás kihatott a hadseregre, a rendőrségre és a közigazgatás
láncszemeire is.
A hatalomátvétellel ismét aktivizált Nyilaskeresztes Párt immár szabadon
működhetett. Különleges helyzetben, hisz Szálasi hazug rendelkezései
révén a nemzet politikai akarata megtestesítőjének hirdethette magát. Az
egyedüli legális pártba, mely tagjainak fegyveres hatalmat, gyors gazdagodási lehetőséget és mindenre kiterjedő védelmet biztosított, sokan jelent251

keztek. Különösen a szabad rablás lehetőségét felismerő lumpen elemek,
az alvilág és a félrevezetett fiatalság soraiból.1
A radikális szélsőjobboldal kormányra jutása után a rezsim védelmét biztosító szervezetekben gyors személycserék sorozata történt. Új szervezeteket
is létesítettek. Október 17-én újjászervezték az Állambiztonsági Rendészetet, a magyar Gestapot. Ismét Hain Péter vezette. Tevékenysége a németek,
a nyilasok minden rendű és rangú ellenfelére kiterjedt. 26-án létrehozták a
Nemzeti Számonkérő Szervezetet. Számos magyar hazafi életét oltotta ki.
A rezsim törvényeinek, rendeleteinek és parancsainak végrehajtásakor a
tábori biztonsági szolgálat a csendőrségre, a rendőrségre és a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom fegyveres alakulataira is támaszkodhatott. A szolgálathoz tartozók a következőkben nagyszámú katonaszökevényt, zsidó munkaszolgálatost, razziákon elfogott személyeket – gyakran
elfogásuk színhelyén – mészároltak le.
A pártszolgálatot a nyilaspárt minden szintjén kiépítették. Tagjai október
28-ától rendszeres fizetés mellett rabolhattak, gyilkolhattak – kedvük szerint. Fegyverviselési jogot kaptak, megszervezték a helyi nyomozó, felderítő, kihallgató és számonkérő csoportokat is. Önhatalmúlag járhattak el
az általuk „rendnek” tartott, egyre tragikusabbá züllesztett közállapotok
megteremtésében. A totális diktatúra gyakorlásában – a tiltakozásokkal és
a felsőbb nyilas pártvezetőktől érkezett figyelmeztetésekkel mit sem törődve – a pártszolgálatosok nem ismertek határt.
A zsidók kiterjedt üldöztetése, terrorizálása a hungarista program meghatározó eleme volt. A pártszolgálatosok már a hatalomátvételt követően
rátámadtak a budapesti csillagos házakra, a zsidó munkaszolgálatosok körleteire.2
Az éles fordulat alaposan meglepte a svéd külképviselet apparátusát, ahogy
a svéd követségi humanitárius akció védenceit is. Raoul Wallenberg követ1

2
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A párttagság további előnyeihez volt sorolható, hogy a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom tagjait kivonták a bíróságok hatásköréből. Kimondták, hogy bírósági
ítélet ellenük kizárólag Szálasi hozzájárulásával érvényesíthető. A pártot Szálasi különleges hatalommal ruházta fel az államapparátus ellenőrzésére.
Zsidó munkaszolgálatosokat gyilkoltak le vidéken is több helyütt. Szita Szabolcs:
Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944–1945 Kossuth
Könyvkiadó – ÁKV Budapest, 1989. 58-61.

ségi titkár maga is a budapesti társasági körökben elterjedt (és kibeszélt)
kormányzói szándék, a háborúból való magyar „kiugrás” megvalósítását
várta. Számolt az orosz invázió bekövetkezésével is. Az utóbbiról azt gondolta, hogy előtte néhány nappal még hazajuthat Stockholmba. (Ezért sem
utazott vissza szeptember derekán.3)
A sokak által vágyott és remélt béke helyett a pusztítás, a pusztulás új
hulláma indult. A Nyilaskeresztes Párt karhatalmi vezetője október 16-án
elrendelte, hogy a zsidók lakhelyüket a további intézkedésig nem hagyhatják el. A Dávid-csillaggal jelölt épületeket éjjel-nappal zárva kell tartani.
A további intézkedésig a kapun kizárólag nemzsidók engedhetők ki és be.
Zsidókat nemzsidók nem látogathatnak.
Fegyveres nyilasok október 20-ától a budapesti zsidók tízezreit (a férfiakat
16 és 60 év között) két ügetőpályán sorakoztatták, munkaszázadokba osztották és elhiurcolták. 23-tól Zugló kerületben az egyik városszéli sportpálya lett a plakátokon ide vezényelt zsidó nők gyülekezőhelye. A főváros
környékén erődítési munkákat rendeltek el. A védelmi árkok ásását a kirendelt fővárosi zsidókkal végeztették, emiatt elosztóhelyeket létesítettek
a ferihegyi repülőtéren, és az újpesti sporttelepen.4 A legnagyobb gyűjtőhelyet a budai oldalon, a Nagybátony-Újlaki Téglagyár óbudai telepén működtették.5 (A téglagyárat már nyáron is internálótábornak használták.)
Humanitárius missziója idején Wallenberg a leghosszabb időt Budapesten
töltötte. Mindenkor gépkocsival és sofőrrel utazott.6 Hivatalos jelentéseiben autóról először a politikai fordulatot követő hét zaklatott napjaiból ol-

3
4
5

6

Ember Mária: Wallenberg Budapesten Városháza kiadása Budapest, 2000. 128.
Lévai Jenő: Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről Officina, 1946. 221.
Az országra november elejétől kiterjedt letartóztatási hullám zúdult. Az „ellentétes
világnézeti erők leküzdése” címén napok alatt 6000–7000 embert vettek őrizetbe. A
komáromi várerődbe zsúfolt tömeget, köztük politikai foglyokat, az ide hurcolt romák
ezreit „a háború végéig” német kézre adták. Főként Dachauban és Buchenwaldban,
ezek altáboraiban, kényszermunkán pusztították el őket.
A nyilasok az autós forgalom szabályozására is kitértek. Az új tilalmak sorában helyet kapott, hogy „közforgalomban csakis olyan gépkocsik vehetnek részt, amelyek
piros-fehér jelzéssel vannak ellátva. Ezen kívül a honvédségi, valamint a német rendszámú gépkocsik.” A diplomáciai autók használatát a rendszámok regisztrálásával,
külön engedélyezéssel végezték.
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vashatunk. (A nyilas hatalomátvétel idején kifejtett mentőakcióit Forgács
Gábor foglalta össze.7)
Carl-Ivan Danielsson nagykövet 18-án jelentette, hogy az új kormány szigorú zsidóellenes rendeleteket hozott, s a Svéd Királyi Követség összes
zsidó munkatársa életveszélybe jutott. A budai épületet menedéket kérő
zsidók tömege ostromolja, a követség befogadásukra képtelen. Kitért arra
is, hogy Mezey követségi tisztviselőt a nyilasok letartóztatták, elkoboztak
egy követségi autót és egy motorkerékpárt. A stockholmi külügyminisztérium még aznap válaszolt. Azonnali, határozott tiltakozást rendelt el.8
Október 15-éig a Svéd Királyi Követségre svéd védelem ügyében mintegy
8000 kérvény érkezett. A svéd Schutz-Passt (SP) 3500 jelentkező kapta
kézhez. Szálasi hatalomátvétele után Wallenberg Stockholmba egy hét
múlva jelentett először. Tanusította, hogy „a felfegyverzett banditák (az
általa kibocsátott – szerző megjegyz.) védőútlevelek birtokosait megtámadták és passzusaikat eltépték”. A váratlan, drámai fordulatra a magyar
alkalmazottak rejtőzéssel reagáltak.9 Az „események katasztrófálisan hatottak az osztályra, az egész személyzet távolmaradt, s egy ingyen rendelkezésünkre bocsátott autó, azon kívül különböző bezárt helyiségeknek és
szekrényeknek kulcsa stb. eltűnt.”
A személyautó elrablása – és az elrejtőzöttek széles köre – a követségi
titkárt meglepte, munkáját nagyban nehezítette. Stockholmnak jelentette,
hogy „kénytelen volt egész napon át egy női kerékpáron, a banditákkal teli
utcákon ide-oda karikázni, hogy a szálakat újra összehozza”. Per Anger
svéd diplomata szerint „a karikázás” szükségből történt, hogy a követségi
titkár lelket, bátorságot öntsön szétszóródott és megdöbbent zsidó munkatársaiba. Az igen feszült napokban ez a megoldás is kivételes kockázattal
járt.10
7

Forgács Gábor: Christmas of Raoul Wallenberg, Budapest, 1944. Raoul Wallenberg
karácsonya Budapest, 1944. (Text and illustration) Kolor Optika Bt. Budapest, 2004.
8-9.
8
Lajos Attila: Mítosz és valóság Minerva Kiadó Kft. Budapest, 2007. 140.
9	Ma már ismert, hogy részben (mintegy huszan) a svéd követség kertjében, faházban
bújtak el.
10
Per Anger: Raoul Wallenberggel Budapesten Belvárosi Könyvkiadó Budapest, 1999.
64. Wallenberg kerékpározása Vörös Márton: Teérted is… Egy vöröskeresztes vis�szaemlékezése Pécs tragikus napjaira… c. kötetében (Gondolat, Budapest, 1992.
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Wallenberg a következő napon, – feltehetőleg október 18-án – az életüket és családjukat féltő munkatársakat „autóval biztos helyre” szállította.
Zsákban élelmiszert vitt nekik. „Ma már csak – írta 22-én – tíz tagja tűnt el
a személyzetnek, míg harminc közülük nem ért be munkahelyére.”11
A kiújult üldöztetések sodrában a korábbi mentesítések nagyrészt érvényüket vesztették.12 A fekete formaruhás, zöldinges nyilas vezetőkkel új
tárgyalásokra, a mentőmunka új módszereire volt szükség. Wallenberg
Szálasi külügyminiszterével, báró Kemény Gáborral13 hamar felvette a
kapcsolatot. Helyes lépés volt, mert a „zsidókérdésben” és további más,
„zsidóvonatkozású” ügyekben ezután legtöbbször a külügyminisztériumban kellett eljárnia.
39-40.) is olvasható. Wallenberg irodájának földszintjén a sofőr Vörösnek állítólag
elmondta, hogy „A gettóból kivezettek harmincezer zsidót a Ferencvárosi pályaudvarra, Auschwitzba történő deportálásra. Erről csak későn értesültünk, hozzá még az
autónk is átmenetileg üzemen kívül volt, így Raoul biciklin vágtatott a pályaudvarra.
Mire odaért, húszezer embert bevagoníroztak, és a vonat már úton volt. Az ott lévő
tízezer embert még meg lehetett menteni. Most rettegünk, védettségünk illuzórikussá
vált.” Az alaptalan történet folytatása is képtelenség. A sápadt, végtelenül fáradt és
kimerült Wallenberg a Pécsről érkezett Vöröst több ügyben tájékoztatta. Közös ismerősük, Valdemar Langlet került szóba, akivel a nyilasok miatt „gyakran megtörténik,
hogy éjjelenként az autójában alszik”. Uott. 40.
11
Lévai Jenő: Raoul Wallenberg regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésének
titka Harmadik kiadás Magyar Téka Budapest, 1948. 99. Ezekben a napokban kapott
menedéket – állítólag a követségi titkár segítségével – a svéd követségen néhány
hétre a rejtőző Ujszászy István vezérőrnagy, a magyar Államvédelmi Központ volt
vezetője.
12	Veesenmayer október 18-án Budapestről Berlinnek jelentette: „A politikai helyzet változásával a zsidókérdés is új stádiumba jutott. (…) ma visszatért Eichmann
Obersturmbannführer, aki a magyar hatóságokkal megkezdte tárgyalásait arról, hogy
50 000 munkaképes zsidó férfi munkaszolgálatra gyalogmenetben útba indítandó a
birodalomba, további munkaképes zsidók azonnal a város körüli katonai erődítési
munkákhoz vezénylendők; az összes többi zsidót városszéli gettószerű táborokba
kell összegyűjteni. Tegnap óta budapesti zsidók ellen egyéni kilengések és gyilkosságok is napirenden vannak (…) Az új kormány hivatalos közleményei az eddig kivételezett zsidókat ismét csillag viselésére kötelezik.” A Wilhelmstrasse és Magyarország
Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. Kossuth Könyvkiadó 1968.
904.
13
Báró dr. Kemény Gábor (1910–1946) jogász, 1939-től a Nyilaskeresztes Párt tagja.
Szálasi Ferenc hatalomátvétele után külügyminiszter, 1946 márciusában a népbíróság ítélete alapján kivégezték.
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Október 21-én Keménnyel megállapodott, hogy a Svéd Királyi Követség
alkalmazottait és családtagjaikat a magyar hatóságok kivételesen kezelik.
Emiatt „a csillagviselés alól mentesek; mindennemű munkaszolgálat alól
mentesek, illetve onnan visszahívandók; nem kötelesek csillagos házban
lakni; a kijárási tilalom rájuk nem vonatkozik”.14 A gyors megegyezés
több száz embernek adott reménységet. Egyben gyengítette a „hungarista kormány” egyik – naponta kikürtölt – célját, Magyarország „teljes
zsidótlanítását”.15
Wallenberg mozgásterét bővítette, hogy közben felhatalmazást kapott a
magyar zsidók teljes megsemmisítésének megakadályozására, a svéd védelem hivatalos kiterjesztésére. Erről – és a budapesti hatalomátvételről
– október 24-én tudtak Bernben, Washingtonban, New Yorkban (World
Jewish Congress, Zsidó Világkongresszus), a Vöröskereszt Nemzetközi
Bizottságának genfi központjában és másutt is.16 Szálasi Ferenc „hungarista” kormánya e szándék ellen is intézkedett. Október 29-én rendeletmódosítással szűkítette az addigi mentesítettek körét.17
Raoul Wallenberg viszont az elért kivételezések, a kisebb-nagyobb tárgyalási eredmények megtartásán, bővítésén dolgozott. Szóbeli jegyzékek sorát
küldte vagy vitte be a külügyminisztériumba. Személye és a jegyzékek
fogadásában sokat számított, hogy Svédországban – ahogy Svájcban is –
A követségi alkalmazottakat és családtagjaikat a Svéd Kir. Követség munkaigazolványával, vagy a magyar Külügyminisztérium, ill. a Belügyminisztérium igazolványával látták el. November 4-én a svéd okmánnyal rendelkező, a nyilaskeresztes puccs
után a Dohány utcai templomba zárt magyar zsidókat a hatóságok – a Rádióban és a
Magyar Távirati Iroda útján közzétett magyar-svéd megegyezés következményeként
– szabadon engedték. A Minerva u. 8. alatti villába a követség a svéd kolónia még
Magyarországon lévő tagjait ekkor szállásolta be.
15	Október 21-én Leszámolunk! címmel jelent meg Budapesten a Harc c. lap. Főszerkesztője, Bosnyák Zoltán a zsidóságtól való megszabadulásról írt vezércikket. „Elérkezett a számonkérés órája. Ebben az órában bennünket nem vezet a túlfűtött bosszúérzet, de nem hagyjuk befolyásolni magunkat ócska, érzelgős humanista jelszavaktól
sem. Egyetlen szempont, egyetlen cél irányít csak bennünket: a zsidókérdést végleg
fel akarjuk számolni, a zsidósággal végleg le akarunk számolni”
16
Arieh Ben-Tov: Holocaust. A Nemzetközi Vöröskereszt és a magyar zsidóság a második világháború alatt Dunakönyv Kiadó Budapest, 1992. 175–176.
17
A m. kir. minisztérium 3780/1944. ME. sz. rendelete a 2040/1944. ME. sz. rendelet
alapján kiadott mentesítő okiratok felülvizsgálása tárgyában. Megjelent a Budapesti
Közlöny 247. számának 1. lapján.
14
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magyar követ már nem szolgált. Így mindkét semleges ország megtehette
volna, hogy budapesti követeit visszahívja. (A Szálasi adminisztrációnak
intő jel volt, hogy a spanyol és a portugál követ visszautazott hazájába.
Később ezt tette a svájci is, a Stefánia úton csak ügyvivő maradt.)
A nyilaskeresztes hatalomátvétel tapasztalatai közrejátszhattak abban,
hogy a követségi titkár november 3-án Budapesten úrvezetői vizsgát tett.
Gépjáróművezetői igazolványát, azaz jogosítványát november 8-án állították ki. (A rendőrségi bejegyzés szerint ekkor Lars Berg svéd diplomata
lakásának közvetlen közelében, a budavári Bécsi kapu előtt, az Ostrom u.
9-11-ben lakott.18 Előélete, utazásai alapján valószínűleg tudott vezetni,
de nemzetközi jogosítvány ekkor még nem létezett.) Wallenbergnek mindenképpen autóznia kellett, mert apparátusa tovább nőtt. A fenyegető szükségben a svéd követség által védett házak egész rendszere alakult ki.19
A Svéd Királyság oltalmát élvező magyarokkal Wallenberg – főként közvetlen veszély, támadás esetén – sokszor személyesen tartott kapcsolatot.
Kitartó szervező munkájának, fellépésének köszönhetően 1944 végén bérelt svéd követségi irodák, lakások álltak rendelkezésre a következő címeken: Gyopár u. 8, Minerva u. 1/a és 1/b, Üllői u. 2-4, Arany János u.
16., Harmincad u. 6, Jókai u. 1, Klotild u. 3, Révai u. 16,, Rózsa u. 67,
Személynök u. 21-23, Tátra u. 6., Vámház körút 14-16.
A Tátra utca 14-16. alatti négyemeletes bérházban svéd kórház működött.20
A Svéd Királyi Követség által védettnek nyilvánított, a magyar hatóságoknál hivatalosan elismert épületek a Kárpát utcában a 3. sz., a Katona József
utcában a 10/a, 14, 21, 23/a, 24, 31, a Légrády Károly utcában a 39, 48/b,
a Pozsonyi úton az 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15-17, 22, 40 számú, végül a
Néhány lakását sikerült azonosítani.
A védett házak (Schutzhaus) a „kivándorlásra” kész zsidók lakhelyéül, belügyminiszteri rendelkezésre jöttek létre. A svájci követség a Margit híd közelében lévő
Pozsonyi úton 60 többemeletes házba költöztethette be zsidó védenceit. Ez a szám
később 72-re emelkedett. A svéd, spanyol, portugál, vatikáni hasonló rendeltetésű
épületekkel együtt ezek képezték az ún. nemzetközi gettót. A magyar és német nyelvű táblákkal megjelölt épületekben házparancsnoki rendszert vezettek be.
20	December végén a Hollán u. 15. sz. házban Wallenberg felállította svéd követség
katonai kórházát. A Tátra utcai kisegítő kórház az utcán felszedett betegek, valamint
a Dunába lőtt és sebesülten kiúszott zsidók mentsvárának bizonyult.

18
19
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Tátra utcában a 4, 5/a, 5/b, 12/a, 15/b számú házak21voltak. Kapujukon a
követségi védettséget tábla jelezte, azt is, hogy idegeneknek tilos a bemenet. A bérelt lakások, házak ügyeiben intézkedett, lakóik élelmiszerrel való
ellátásáért az október 3-án életre hívott Szociális Gondozási Osztály felelt.
Székhelye a belvárosi Arany János u. 16-ban volt, élén dr. Lányi József és
dr. Makai Oszkár állt.
A követségi védettség többször csupán a remény egy szálát jelentette. A
„védett” házak ingatag, viszonylagos menedéket nyújtottak. A biztonság, a
napi túlélés forgandó volt; a szerencsétől, a nyilas fegyveresek mozgásától,
kénye-kedvétől függött. Zsindelyné Tüdős Klára emlékezése az utókornak
valós képet rögzített. „Borzalmas hírek keringtek a téglagyárakba internált
zsidókról, a bedrótozott vagonokról, s ahogy bealkonyodott, megindultak
Pest utcáin a csillagos menetek. Bennem úgy kavarogtak ezek a dolgok, a
bőgő szirénák hangjai mellett, mint egy lázálom.”22A teljes képhez tartozik, hogy a terror kiteljesedésével az utcai sorakoztatások, az elhurcoltak
Óbudára vánszorgó, szüntelen szidalmazott csoportjai napközben is valósággá lettek.
Nyilas fegyveresek november elején földmunkára kivonultatott fővárosi
zsidókat gyilkoltak le Kispesten, Dunaharasztin, Pécelen, Gyálpusztán,
Pestszentimrén, és több helyütt a fővárosba vezető utakon.23 A nyilvános
ütlegelést, a csizmás rugásokat nem kerülhették el a nagy számban összegyűjtött, rendre kifosztott lányok és asszonyok sem.
A svéd követség által védett személyek lakásairól többször rendelkeztek. A mintegy
háromezer, a Svéd Királyi Követség okmányával rendelkező magyar személy első
összeköltöztetése – nagy izgalmak között – 1944. augusztus 23. és 26. között történt.
Az V. kerületi Pozsonyi úton helyezték el őket sárga csillaggal megjelölt házakba, az
ott lakókat pedig át kellett telepíteni a beköltöztetendők volt lakóhelyeire. Az ügyben vitéz Ferenczy László csendőr alezredes parancsára a Zsidó Tanács intézkedett.
Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez 3. Szerk. Karsai Elek. MIOK kiadása Budapest, 1967. 427–431. Az intézkedés
kétségbeesést, elkeseredett panaszokat váltott ki a Pozsonyi út házak – a költöztetés
miatt érintett – addigi lakói körében. Keserű szavaikból: „Miért kell a zsidóság egy
részének szenvedéseit tetézni, azért hogy egy másik rész fokozottabb védelemhez
jusson?” Uott. 432.
22	Dizseri Eszter: Zsindelyné Tüdős Klára Életrajz-dokumentumokban 1895–1980. Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója Budapest, 1994.
160.
23
Fekete könyv 227-228.
21
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Friedrich Born a Nemzetközi Vöröskereszt tekintélyes delegátusaként
dolgozott Budapesten. November 11-én kelt kétlapos, Genfbe küldött bizalmas jelentésében az Óbuda-Újlaki téglagyárat – helyszíni tapasztalatai
nyomán – koncentrációs tábornak minősítette. Az állapotokat leírhatatlannak nevezte. A sivár gyárudvaron az éhes zsidó foglyok öt-hatezernyi,
átázott és átfázott tömegét „teljesen apatikus és reménytelen állapotban”
találta. Öngyilkosok is feküdtek a földön. Megkérdezte, hová viszik a 1214 éves fiúkat is magában foglaló tömeget? A nyilas őrségtől megdöbbentő
választ kapott: „ezekből szappant főznek!”24
A svájci védett személyek oltalmazásán, kiemelésén küzdő Carl Lutz alkonzul ugyancsak szívszaggató jeleneteket élt meg. Mélyen megrázta,
ahogy sokan kimentésért könyörögtek, az élni akarás utolsó fellobbanásait
látta az emberek összeroppanása előtt. A tolongókat „kutyakorbáccsal verték, amíg vérző arccal a földön nem hevertek”. A látványtól megborzadt
két svájci polgár, Lutz és felesége semmit tudott segíteni. Fegyverrel fenyegették őket meg.25
Budapesten a pártszolgálatosok a gyilkolás új válfajaként a dunai rakpartokon az éjszakában csoportos kivégzéseket rendeztek. A zsidókat sújtó
vérengzések már októberben előfordultak, november végétől napi gyakorlattá váltak. A pártházakban,26 a fővárosi utcákon és tereken, alkalmilag a
kórházakban és lakásokban éppúgy gyilkoltak, mint a Duna partján. Szinte
felfoghatatlan, hogy miközben jártak a villamosok, játszottak a mozik, működtek a mulatók, az újságokban sportesemények híreit közölték, a köztereken véres, hiányos ruházatú meztelen hullák, nyakukban gyalázkodó
táblákkal akasztott emberek voltak láthatók. Az ehhez hasonlítható gyilkosságsorozatok – magyarok követték el honfitársaikkal szemben – más
európai nagyvárosok modernkori történetében ismeretlenek.

24
25
26

Nemzetközi Vöröskereszt genfi levéltára G 59/12-361.
Sonderdruck. Neue Zürcher Zeitung Nr. 2464 1961. június 30.
A „védett gettó” közelében három nyilasház is létezett. Ezeken kívül a pesti oldalon
fontos szerepük volt a Városház u. 12-14-ben összegyűlt nyilasoknak, a nyilaspárt
Erzsébet körút 49-ben működő „vagyongyűjtő osztályának”.
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A csoportos öldöklés utóbbi válfaja addig tartott, míg a folyam partjai az
ostrom körülményei között megközelíthetők voltak. Óvatos becslések szerint 3600-4000 embert lőttek a Dunába.27
A magyar fővárosból Edmund Veesenmayer német birodalmi megbízott
november 13-án „kereken 27 000 mindkét nembeli menet- és munkaképes
zsidó” gyalogmenetéről jelentett Berlinnek. Még további 40 000 munkaképes magyar zsidó német célokra való átadásával számolt, őket 2000–4000es napi csoportokban índítják majd útnak. Ezután becslés szerint 120 000
zsidó marad Budapesten, végleges sorsuk elsősorban a szállítási lehetőségektől függ.28
Danielsson és a Vatikán diplomatája, Angelo Rotta november 17-én tárgyalt Szálasival. A pápai nuncius kemény hangon, megrendítő tényeket
sorolva lépett fel a gyalogmenetekbe kényszerített zsidók védelmében. A
miniszterelnök és nemzetvezető az atrocitásokat letagadta, végül kényszerűen kivizsgálásukat ígérte. Serédi Jusztinián esztergomi érsek, bíboros
hercegprímás, felsőházi tag visszatérően tiltakozott Szálasinál a terror, a
folytonos kegyetlenkedések miatt. December 1-jén túszok szedése, a zsidó
állampolgárok elleni atrocitások okán emelt kifogást. Intervenciója eredménytelen maradt.29
A hatalom továbbra is fékezhetetlen, arrogáns volt. Szálasi intézkedésére
a főleg zsidók által lakott, kijelölt belvárosi utcák együttesében létrehozták, december 10-én lezárták Európa utolsó zsidógettóját.30 A fapalánkkal elkülönített negyed a 207 négyzetkilométer kiterjedésű főváros területéből 0,3 négyzetkilométert tett ki. Körzetekre osztották, a négy kaput
egyenruhás rendőrök és fegyveres nyilasok őrizték. 1945. január 18-ig 243
27

28
29
30
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Az autodaféknak gyakran maradtak túlélői. Előfordult, hogy a nyilasok a sötétben
rosszul céloztak, vagy a csoportos kivégzések részesei közül többen sérülés nélkül
a jeges Dunába ugrottak. Az így megmenekült – véresen sebesült vagy lövést nem
kapott személyek – általában valamelyik hídfőnél vagy csatornakifolyónál vergődtek
ki a vízből. Többen a közeli svéd védett házakban, a Wallenberg által felszerelt, már
említett kórházban kaptak menedéket, orvosi ellátást.
A Wilhelmstrasse 910.
Esztergomi prímási levéltár 1944–8996. sz.
A központi vagy nagy gettó létesítése november 12-én, a nyilas pártszolgálatosoknak
kiadott „szolgálati utasítással” indult, november 29-én, Vajna Gábor belügyminiszter
által kiadott 8935/1944. BM rendelettel folytatódott.

lakóépületben, inkább ezek pincéiben, fáskamráiban zsúfolódtak egybe,
nyomorogtak és a túlélésben reménykedtek az ide bekényszerített, bekísért
zsidók. Hivatalos létszámuk 1945. január 2-án 52 688 (köztük 5730 gyerek), 8-án 62 949 (6759 gyerek) volt.31
A mentést szolgáló bátor cselekedetekhez soroljuk a gettó egyik kiemelkedő vezetője, Domonkos Miksa mellett ál-rendőrségi összekötőként tevékeny Rónai Zoltán akcióit. Követségi „munkaigazolványát” mutatta fel,
mely szerint november 30-ától a Svéd Királyi Követség, valamint a Svéd
Vöröskereszt repatriálási osztályának állandó munkatársa volt. Wallenberg
igazolásával (és más követségi papírokkal) számos életet mentett meg. December 2-án sikerrel cselekedett – a kivételezett, ám a nyilasok által Damjanich utcai lakásáról késő éjjel elhurcolt – Hajós Alfréd olimpiai bajnok32
és családja, közvetlen rokonai érdekében.
A kitűnő építészmérnök később tanúsította, hogy Rónai másnap a központi
gettóban határozottan, civilruhás hatósági közegként lépett fel. A ház udvarán név szerint gyülekeztette, majd hangos szóval „elvonultatta” a Hajós
családot. „Erélyes fellépésével s annak látszatával, hogy a rendőrséghez
tartozik, tévedésbe ejtette a rendőröket és nyilas őreinket. Ezzel módot
adott menekülésünkre.”33

A novemberi hegyeshalmi deportálás
A budapesti Svéd Királyi Követségnek is része volt abban, hogy először
a VI. kerületi Benczúr utcában, majd további épületekben, a 701 számmal
jelölt század állományába gyűjtötték egybe a külföldi védőútlevéllel vagy
kormányzói mentesítéssel rendelkező munkaszolgálatosokat. Az ügyben
Herbeck József ezredes (neve Wallenberg fennmaradt noteszében megta31	Részletesen Szita Szabolcs: A zsidók üldöztetése Budapesten 1944–1945. Holocaust
Füzetek 1994. 4. 60–71.
32	Hajós Alfréd (1878–1955) 18 évesen lett úszásban olimpiai bajnok, Magyarország
első aranyérmes olimpikonja. Építőművészként számos középület, a Nemzeti Sportuszoda (1930) és az újpesti Megyeri úti Sporttelep tervezője volt.
33	Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) VI/54, 15/1. Hajós építészmérnök levele Rónai Zoltánhoz Budapest, 1946. július 4. A Wallenberg aláírásával,
követségi bélyegzővel ellátott igazolványt többször hosszabbították, utoljára 1945.
január 31-ig.
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lálható) jóindulattal intézkedett. Követségi autón utazta be a főváros környéki sáncásó táborokat, hogy „kiemelje”, azaz a Benczúr utcába vezényeltesse az érintett zsidó férfiakat. A létszám gyorsan növekedett, emiatt
újabb számozást vezettek be.34
A budapesti honvéd hadtesthez tartozó 701 idegengyűjtő század növekvő
létszámának felosztásából jöttek létre a svéd, a svájci, a portugál, a vatikáni követség védettsége alatt álló (erről irattal rendelkező) ún. védett zsidó munkásszázadok. A németeknek immár minden munkaképes emberre
szükségük volt. Adolf Eichmann SS-Obersturmbannführer deportáló kommandója a követségi védettséggel mit sem törődve, megkaparintotta őket.
Ismét a magyar csendőrség volt segítségére.
Szuronyos fegyverrel magyar tábori csendőrök jelentek meg november 28án és 29-én hajnalban Budapesten a zsidó munkaszolgálatosok körleteinél.
Gyors ébresztő után az épületrészeket körbezárták, a századok magyar katonai parancsnokságát leváltották. Az intézkedés bevált. A csendőrök ellenállás és veszteség nélkül a Józsefvárosi pályaudvarra kísérték az SS-nek
átadandó, legtöbbször kétszáz fős munkaszolgálatos századokat. Köztük
voltak a svéd „védett” munkaszolgálatosok is.35 Lévai Jenő szerint a váratlan akcióról a svéd követségi titkárt valamiképp értesítették. „Kis autóján”
követte őket, s egész napos küzdelmet folytatott kimentésükért.
Wallenberg megbízottai névsor olvasásával, a nyilasok által eltépett svéd
okiratok tulajdonosai azonosításával húzták az időt. A pályaudvarra kivitt
követségi Schutz-Pass regiszterekben36 a követségi titkár maga is kereste
34

35

36
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Az elégett iratok miatt töredékesen a következő századokról van adat: 701/1, 701/12,
701/14, 701/19, 701/31, 701/33, 701/39, 701/ 40, 701/104, 701/201, 701/300, 701/301,
701/302, 701/304, 701/305 (félszázad volt), 701/306, 701/309, 701/A, 701/B, 701/D,
701/S, 701/V. Szita Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéből Kossuth Könyvkiadó – ÁKV Budapest, 1983. 278-279. Ez a nagyságrend 4000nél több munkaszolgálatost jelent. A 701 idegengyűjtő század munkaszolgálatosait
az Aréna (ma Dózsa György) úti zsidó templomban is állomásoztatták.
A szökés, elrejtőzés közben elfogottakat a nyilasok a Józsefvárosi pályaudvarhoz
közeli Teleki tér 4. sz. házban gyűjtötték össze. Wallenberg ottani megjelenéséről,
regiszteres könyv alapján húsz-huszonöt svéd védett zsidó fogoly kiemelését idézte
fel Fülöp György: Vészkorszak c. forrásértékű kötetében. Focus Kiadó H. n. é. n. 9192.
A svéd védőútlevelesek nevét „Svédországba szállítás céljából” kollektív útlevélbe,
több regiszterbe is rögzítették.

a neveket. Közben munkatársa, Veres Tamás titokban fényképeket készített. Ismeretlen számú védencet – bizonytalan adat szerint 411 deportálásra
szánt zsidó munkaszolgálatost – ekként mentettek meg. A „valóban svédek” száma 283-at tett ki. A többiek a csoportba vegyült san salvadori és
más védettek voltak.37
Az akciót valószínűleg a Sicherheitsdienstnek (Biztonsági Szolgálat,
SD) jelentették. A tömeges vasúti szállítást elrendelő, irányító Eichmannkommandó sokat próbált tisztje, Theodor Dannecker SS-Hauptsturm
führer38 hiúsította meg. A svéd követségi titkárt életveszélyesen megfenyegette, mivel – írta Lévai – valamilyen okból rendkívül ellenséges érzülettel viseltetett vele szemben.39 A fővárosban olyan hír keringett, hogy
Dannecker egyfajta autós vadászatot is folytatott. „Heteken át igyekezett
Wallenberget autószerencsétlenség előidézésével a mentés munkájából kikapcsolni. Arra készült, hogy hatalmas autójával Wallenberg egészen kis
kocsiját valahol legázolja. Szándékát nem titkolta el és így kitudódott.”40

37
38

39

40

Lévai: Wallenberg 293.
Theodor Dannecker (1913–1945) 1944-ben a budapesti Eichmann-kommandó tagja,
„az európai zsidókérdés végső megoldásának” fanatikus végrehajtója volt. Ember
Mária 1984-ben a Magyar Nemzetben Egy úr Eichmann stábjából címmel adatokban
gazdag cikksorozatot közölt róla. 1984. május 13, 20, 27, június 3, 10, 17, 24. Tevékenységének feldolgozása Claudia Steur: Theodor Dannecker. Ein Funktionär der
„Endlösung” Essen, 1997.
Lévai: Wallenberg 138. Újabb kutatások alapján Wallenberg megfélemlítéséről egy
újabb variáns is létezik. Eichmann és Dannecker 1944 decemberében a Svéd Vöröskereszt egyik tagja előtt fenyegetőztek, „lelövik a zsidókutya (Judenhund) Wallenberget”. Néhány nap múlva – a szovjet csapatok közeledése miatt – a Sicherheitsdienst
tisztjei Budapestről gyors távozásra kényszerültek. Christian Gerlach – Götz Aly: Az
utolsó fejezet. Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása Noran–Kiadó
2004 Kft. 2005. 297.
Lévai: Wallenberg 138. A szerző szerint a közvetlenül fenyegető veszélyre Wallenberget régebbi ismerőse, Büchler Izsó tőzsdetanácsos és dr. Wilhelm Károly figyelmeztette. Dannecker közvetlen autóhasználatára és fenti szándékára nem találtunk
adatot, még utalást sem. Parancsnokának, Eichmann-nak viszont három személyautó, kényelmes rózsadombi villa, benne hét fős kiszolgáló személyzet állt rendelkezésére. Gideon Hausner: Ítélet Jeruzsálemben Európa Könyvkiadó Budapest, 1984.
380.
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A mozgékony titkár autóját rövidesen védencei megismerték, figyelték.
A Józsefvárosi pályaudvarról kimentett zsidó munkaszolgálatos csoport41
végleg megkönnyebbült, mikor a svéd védett házba42való visszatérésekor
meglátta a járművet. Néhányan „felismerték az autót és futótűzként terjedt el közöttük: itt van Wallenberg”.43 Kora reggel többször az óbudai
téglagyárakhoz hajtatott, ahogy mentési céllal fel-feltűnt a pesti oldalon,
a Teleki téren is.
A budai Bécsi úton a Óbuda-Újlaki téglagyár a novemberi hegyeshalmi
gyalogos deportálás, a német érdekekért elrendelt dunántúli és határmenti
erődítési kényszermunka gyűjtőhelyeként szolgált. (A Teleki téren a nyilasok több épületet ugyanerre használtak.) Innen gyakran a Józsefvárosi
pályaudvar, a bevagonírozás és gyors elszállítás következett. Az utóbbi helyen Veres a titkár autójából is fényképezett: „bemásztam a hátsó ülésre. A
zsebkésemmel egy kis lyukat vágtam a sálamba, mögé dugtam a Leicamat,
és úgy kezdtem el dolgozni. Wallenberg közben sorra emelte ki az embereket a tömegből. Én igyekeztem mindent lefényképezni, a fegyvereseket,
a csendőröket, miként bánnak a deportáltakkal, hogy legyenek bizonyítékaink.”44
Autóval járt Raoul Wallenberg a Budapest és Hegyeshalom közötti, akkor
1. sz. országos főútvonalon is. Lévai részletesen és színesen – az időpont
és a visszaemlékező nevének említése nélkül – beszámolt egy országúti
expedicióról, mely a gyalogos deportáló menetbe kényszerítettek megsegítésére, a svéd védlevelesek kiemelésére irányult.
Lévai Jenő kötetében Wallenberg alakja idealizáltan jelenik meg. A svéd
titkár szerinte út közben a legnagyobb záporban rakodómunkásként dolgozott: zsákokat és konzerveket hordott, haldokló betegek részére gyógyszert
Budapest első pályaudvarának – ma már használaton kívüli – épületén Wallenberg
tiszteletére 2006. január 17-én ünnepélyes keretek között emléktáblát avattak. A
Nemzetközi Raoul Wallenberg Alapítvány és a magyarországi Raoul Wallenberg
Egyesület összefogásával bronzból és cédrusfából készült táblán a svéd mentőakciók
angol és magyar nyelvű leírása olvasható.
42
1944 nyarától a pesti oldalon a Pozsonyi út környéki 72 svájci és 32 svéd védettségű
ház képezte magvát az ún. nemzetközi gettónak, mely novemberben a Szent István
körút mentén a Tátra utcáig tartott.
43
Lévai: Wallenberg 140.
44	Magyar Hírlap, 1994. december 24. 18.
41
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és élelmiszert rakott le.45 Mosonmagyaróvárott segélyhelyet, mozgókonyhát létesített, „elvegyült a szerencsétlen emberek között, kikérdezte őket,
cigarettát, rumot, ennivalót osztogatott a halálba menetelők között”. Hegyeshalomban szembeszállt a csendőrséget is terrorizáló (?) nyilasokkal.
Biztos, határozott fellépésére „a csendőrök nem támasztottak nehézséget
a szelektálásnál”.
Az idézett állítások erős túlzások. A továbbiak is, hogy „Wallenberg különben egy egész, deportáltakat szállító vonatot is feltartóztatott Hegyeshalomnál, hangoztatva, hogy ’tudomása szerint’ azon svéd védettek is tartózkodnak.”46 A történetből kibogozhatatlan, hogy a Wallenberg-expedicióban a
három személyautót ki vezette és a megállások idején, a deportálási útvonal menti megállóhelyeken miért nem a sofőrök rakodtak.
A magyar külügyminisztérium fennmaradt irataiban olvasható, hogy Raoul
Wallenberg és Per Anger november 23-án és 24-én járta meg a BudapestHegyeshalom autóutat. A tapasztaltakról báró Kemény külügyminiszternek Emlékeztetőt készítettek. Soraiból kiviláglik, hogy éles szemmel
figyelték a megrázó látványt nyújtó deportáló gyalogmeneteket. Együttérzéssel mérték fel a magyar-német határra vezényelt zsidó férfiak, a katonai
munkaszolgálatosok és elhurcolt budapesti polgári lakosok (főként nők)
felszerelését, helyzetét és testi-lelki állapotát. Gönyű nagyközséget, Mosonmagyaróvárt és a határközeli Hegyeshalom községet említik. Feltehetőleg ezeken a településeken tudtak információkat gyűjteni a nyolc napos
novemberi gyaloglás viszontagságairól és következményeiről. Megállapí45

46

Az aligha valós, túlzó történet Salamon Mihály emlékezésében is megjelent. A szerző
– hallomásból – írta, hogy a gyalogmenet idején létesített szőnyi táborban, ahol „sok
svéd védett volt”, Wallenberg fellépése nyomán „majdnem közelharcra került sor
a nyilasokkal”. Gönyün „parancsot adott” az élelem nagyobb részének uszályokra
rakására. Mivel emberei a munkát nem a kívánt tempóban végezték, „nekivetkőzött
maga is, és úgy diktálta a rakodó munkásoknak a tempót”. Üvegsziget Szerk.. Vámos
György. Makkabi Budapest, 2008. 290.
Lévai: Wallenberg 147-149. Újabb variánsban: „Wallenberg egy alkalommal későn
ért a pályaudvarra; az auschwitzi transzport már elindult. Autójával üldözőbe vette
a vonatot, és a volt osztrák határnál utól is érte. Odalépett a magyar parancsnokhoz,
előadta szokásos követelését védencei őrizetbe vételére (? szerző megjegyz.), és bérelt teherautókon több száz deportáltat hozott vissza a fővárosba.” Charles Fenyvesi:
Mikor az angyalok túljártak a világ eszén Európa Könyvkiadó Budapest, 2001. 88.
Az állítás kronológiailag és tényszerűen sem állja meg helyét.
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tották, hogy sem Budapesten, „sem a hegyeshalmi átadásánál nem tartják
100%-os tiszteletben a külföldi okmányokat”.
Tárgyilagos és megrendítő leírást adtak (mennyire más az előbbiekben
idézett heroizálás!) „a szinte állati sorba süllyedt”, elcsigázott emberekről.47 Mintha az SS- koncentrációs táborainak egyik élőképét, a végsőkig kiéhezett foglyoknak a csekély kenyérporcióért folyt napi dulakodását
látták volna: „Midőn a Bizottság saját útikészletéből némi élelmet akart
közöttük kiosztani, a tömeg szinte megostromolta őket, az emberek összeverekedtek, csakhogy a kis szendvicscsomagokhoz jussanak”. Az Emlékeztető szerint a Svéd Királyi Követségtől „ismételten megtagadták, hogy
tehergépkocsikat küldjön az emberek élelmezésére, csak két nappal ezelőtt
vált ez hivatalosan lehetségessé”.48
Mindebből következtethető, hogy Wallenberg és Per Anger49– a november 19-én kért engedély alapján – követségi személyautóval tette meg a
240 km-es utat. (A sofőr(ök) személyéről nincs adat.) Alkalmilag „saját
útikészletből” szendvicset próbáltak szétosztani. A Lévai említette zsákokról, mozgókonyhákról stb. szó sincsen. Teherautók további kiküldése és
felhasználása kétséges, mert november 20-án Szálasi – a hangos felháborodás miatt – leállíttatta a nők gyalogos deportációját. Ezután ha kiküldtek
követségi megbízásból teherautót, (és rakományát a nyilasok nem vették

47	Hasonlóan Thassy Jenő: Veszélyes vidék c. önéletírásában. Pesti Szalon Könyvkiadó
Budapest, 1996. 379–380.
48	MOL K 63. Küm. Pol. 13029 sz. A beszámoló magyar nyelvű változatát közli Karsai
Elek – Karsai László: A Szálasi per Reform Lap- és Könyvkiadó Rt. 1988. 736–
737.
49
A hegyeshalmi felderítő túra Per Anger magyarul is megjelent emlékezésében helyet
kapott. A szerző szerint Wallenberggel ketten, autón utaztak. Az időpontot – tévesen – december elejére teszi, valamint több állítására (Wallenberg ezután újra meg
újra útnak indult mentési céllal, a védlevelesek érdekében a fővárosból kivezető országutakon és a határállomáson ellenőrzőpontokat állított fel, Eichmann pedig Hegyeshalomban leszámolta volna az átadandó magyar zsidókat) nincsen bizonyíték.
Per Anger 65–66. Adataink szerint a hegyeshalmi átadásnál a magyar parancsnokság mellett alkalmilag Dieter Wisliceny SS-Hautpsturmführer intézkedett. A német
oldalon (Zurndorf) pedig Rudolf Hoess SS-Obersturmbannführer (az AuschwitzBirkenau-i lágerkomplexum volt parancsnoka) kezében volt az irányítás.
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el út közben) talán a határra az utolsó csoportokban bevánszorgó fővárosi
zsidókon segíthettek valamit.50
A hegyeshalmi utat a Pesti Izraelita Hitközség 1945. június 21-i, Raoul
Wallenbergre emlékező ünnepi ülésén is említették. Domonkos Miksa hitközségi ügyvezető kijelentette: Wallenberg „követte a végnélküli sorokat
és még Hegyeshalomból is hozott vissza szerencsétlen zsidókat, akikhez
nem fűzte rokonság, nem voltak ismerősei, nem nézte, honnan jönnek, kicsinyek-e vagy nagyok, gazdagok vagy szegények. Csak egyet nézett: látta, hogy védtelenek, megalázottak és biztos romlásba indulók.”51
Egy 1992-ben közölt visszaemlékezésben Wallenberg Győrben elhurcolt
zsidó fiatalokat (gyerekeket) mentett meg, és sofőrjére, Langfelder Vilmosra bízta őket. Nagy kerülőkkel, igazoltatásokon át jutottak vissza Budapestre. „A követség pincéjében voltunk, de ott rövid időn belül olyan
zsúfoltság volt, hogy egy másik ház pincéjében bújtunk meg. Egy nagyon
rendes református pap vigyázott ránk.”52
A követségi titkár budapesti autós mozgása, országúti és hegyeshalmi
megjelenése bátorítást, kitartást adott a mentéssel megbízott külszolgálati tisztviselőknek is. Dr. Breszlauer Árje több (dokumentált) akció ös�szegezésében írta: Raoul Wallenberg „segítsége, de főképpen személyes
50

51

52

A november 23–24-i svéd expedició idején százötvenhárom zsidót mentettek ki.
Négy vagonban Budapestre indították vissza őket, ám útjuk csak Komáromig tartott.
A csoportot a nyilasok elhurcolták, a helyi Csillagerődbe zárták. A komáromi eseményekről Szita Szabolcs: A komáromi deportálás 1944 őszén Magyar Auschwitz
Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ Budapest, 2002. 3-20. Per Anger
„körülbelül 1500 zsidó” kimenekítésére emlékezett. Id. mű. 66. Zvi Erez izraeli túlélő 2007. március 14-i emlékezése szerint 1944. november 25-én és 26-án – Wallenberg mentő beavatkozása nyomán – családjával vonatozott Hegyeshalomból vissza
Budapestre. A vagonukban lévő kimentettek (nyolcvanan lehettek) bántatlanul értek
a Kelenföldi pályaudvarra. Első közlés Benedek István Gábor- Vámos György: Tépd
le a sárga csillagot Pallas Lap- és Könyvkiadó Budapest, 1990. 41.
Lévai: Wallenberg 258. A hegyeshalmi mentés helyet kapott Bach Mariannak, Wallenberg egyik irodai munkatársának „Ohne Gottes Beistand – wo wäre ich da heute”
c., 2004-ben Kerzersben (Svájc) készült német nyelvű emlékezésében is. Kézirat a
szerző tulajdonában, 13.
Gervai Tamás: Egy „Wallenberg-gyerek” Új Élet 1992. június 15. A svéd követség
pincéjében mentett zsidók összegyűjtésére, tartására nincs bizonyíték. Talán egy svéd
védett házról lehet szó.
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bátorsága nélkül nem tudtuk volna annyi testvérünk életét megmenteni.
Saját munkánkra vonatkozóan (védlevelek kitöltése, osztása, védlevelesek
kiemelése szerző megjegyz.) ugyanezt állíthatom.”53A humanitárius akcióban közvetlenül és tartósan részes Falk Lászlóné, Wallenberg egyik titkárnője ugyanígy emlékezett. „Gyors elhatározás, villámgyors cselekvés,
mégis éles meggondoltság és hihetetlenül kitartó munkabírás” – ez volt
Wallenberg.54
A külföldi diplomaták országúti feltűnését, zsidókat segítő, mentő akcióit jelentették Berlinbe Ernst Kaltenbrunner SS-Obergruppenführernek, a
Sicherheitspolizei és az SD vezetőjének. Arról is értesítették, hogy a svájciak által „kiadott védleveleket a honvéd kísérő egységek respektálták”.55
Az embermentést szolgálták a diplomáciai átiratok is. November 26-án a
svájci követség a magyar külügyminisztériumhoz intézett szóbeli jegyzékében fontosnak tartotta, hogy „valódi kivándorló okmányokkal rendelkezőket ne vigyenek a Budai Téglagyárba és azokba a házakba, amelyek
svájci védelem alatt állnak, erre fel nem jogosított személyek nem léphessenek be”. „Kiváló nagyrabecsülésével”, egyúttal a diplomácia eszközével
leszögezte, hogy az „erre vonatkozó útbaigazítás a Nyilaskeresztes Párt
részére igen hasznos lenne”.56
A hegyeshalmi országúton történt autós embermentés helyet kapott az 1961.
április 11-én kezdődött, történelmi jelentőségű jeruzsálemi Eichmann53	Dr. Breszlauer Árje: Életmentés a Budapest – Hegyeshalom országúton Közli Tanúk vagyunk..! Szerkesztette Galili-Gemeiner Ervin. A szerkesztő kiadása Tel Aviv
é.n. 252-255. Emlékezésében említi, Hegyeshalomban a Nemzetközi Vöröskereszt
megbízottainak a hatóságok nem engedélyezték, hogy a sorból kidőlt zsidóknak orvosi segélyt nyújtsanak. Uott. 255. Lévai Jenő felidézte, hogy december 2-től a svéd
királyi követség budapesti kórházába felvettek deportálásból megmentett, Hegyeshalomból visszahozott embereket, „akiknek lábait fekélyek borították, alszáruk a háromszorosára volt megdagadva, csontig voltak már lesoványodva és a vérkeringésük
fenntartásához annyi gyógyszerre volt szükség, hogy egy nagy közkórház raktárát is
kimerítette volna.” Lévai: Wallenberg 271.
54
Uott. 292.
55
Az erről szóló levél Berlinben, 1944. november 11-én kelt. Randolph L. Braham: The
Destruction of Hungarian Yewry 2. Nexw York, 1963. 810. A megállapítás az első
menetek indítására érvényes. A mentés az elvadult nyilas kíséret, a mindenütt jelen
lévő csendőrök miatt később sokban megnehezült.
56	MOL K63 – Küm. pol. 1944-43. Zsidó ü. 13.150/1944.
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perben. A tömeggyilkos felelősségre vonásakor a vád adatolta, hogy ez a
mentési akció 1944 őszén alaposan felingerelte a gyalogmenetet kiötlő,
szervező Eichmannt. „Megölöm Wallenberget, a zsidóknak ezt a kutyáját” – jelentette ki, a berlini Auswärtiges Amt (külügyminisztérium szerző megjegyz.) pedig arról nyilatkozott, hogy „a svéd követségnek a zsidó
ügyekbe való beavatkozása mindenképpen jogtalan”.57
A svéd követségi titkár megbízásából – diplomáciai megkülönböztető jellel – Steyer autóval utazott, értékes és sok kockázattal járó mentőmunkát
végzett Alapy Gábor honvéd százados. Személyautók (és velük egy teherautó) hegyeshalmi útja öt évtizeddel később felbukkant Alapy visszaemlékezésében is. Az alkalomból elmondta, hogy Hegyeshalomban „sikerült
Wallenberg segítségével megint egy csoportot kiválasztani, amelyet vis�szaküldtünk Budapestre”.58
Egyes adatok szerint Wallenberg munkatársa, dr. Székely Iván szabadítási
akcióinál svéd felségjelet, követségi autót használt. A vidéki munkahelyre,
munkatáborba vezényelt, valamiképp kimentett svéd „védettnek” minősített zsidó férfiakat ezzel szállította vissza a fővárosba.59 Több budapesti
nyilasházban járt. Bátran fellépett a Józsefvárosi pályaudvaron, a Gestapo
svábhegyi székhelyén és másutt a védencek érdekében. 1944 végén el57

58

59

Az izraeli vádhatóság iratai az Eichmann-perben, T/1234; T/1244. Közli Gideon
Hausner: Ítélet Jeruzsálemben. Az Eichmann-per története Európa Könyvkiadó
Budapest, 1984. 374. David Cesarini újabb kutatásokra alapozva állítja, hogy Wallenberg halálos megfenyegetése Eichmann részéről tény, Danielsson emiatt felháborodását fejezte ki Veesenmayernek. A svéd tiltakozást Berlinbe is eljuttatták,
Veesenmayer viszont érdektelennek tartotta, egyáltalán nem foglalkozott vele. (1944.
december 17-20.) Szerinte Wallenberg „elfogadhatatlan mértékben működött közre a
magyar zsidók érdekében, akiket a határ mentén gyűjtöttek össze munkaszolgálatra”.
D. Cesarini: Eichmann. Élete és bűnei Gold Book Debrecen, 2004. 199-200.
Győrffy László: Az olimpikon Wallenberg munkatársa volt Magyar Nemzet, 1995.
július 13. Alapy Kelecsényi Évával folytatott, Wallenberghez kötődő mentőakcióinak története (az utóbbi emlékirataiként) megjelent franciául Eric Selegny magánkiadásában (h. és év nélkül). Péterffy csendőrszázados 1944. november 29-én kelt leveléből tudjuk, hogy a hegyeshalmi deportálásban 80 magyar csendőr is résztvett. A
százados 1100-1200 személy különféle menlevelekkel történt kimentését panaszolta
Ferenczy László csendőr alezredesnek. Üvegsziget 119.
Lévai: Wallenberg 106. Emlékezések szerint Székely Lars Berg svéd diplomata barátja volt, édesanyjával a követség közvetlen védelmét élvezte. Ilyen akciókat bonyolított svéd követségi megbízottként Engelmann István is.
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hagyta a válságba jutott akciót. Átszökött a fronton, végül Bukarestben
kötött ki.60
A zsidóknak, ill. zsidónak minősült személyek menekítése a Szálasi–érában
„kölcsönadásnak” nevezett deportálásból nehéz, összetett feladat volt. Az
üldöztetés túlélőitől 1945-ben felvett jegyzőkönyvekben arról is olvashatunk, hogy a kíséret nélküli „visszaküldés” alkalmilag fiaskóval járt.
A bújkálásban elfogott Weiss Ferenc a komáromi Csillagerődben kétszáz
főnyi zsidócsoporttal szenvedett fogságot. Tagjait a hegyeshalmi deportálásból védlevéllel (eredetük ismeretlen szerző megjegyz.) mentették ki,
majd a főváros felé utazás közben a nyilasok feltartóztatták. Kifosztásukat
követően az erődből az SD „transzportjaként” deportálták őket. Weissék
november 28-án teherszerelvényben érkeztek Németországba, a dachaui
koncentrációs táborba.61
Wallenberg már fél éve tartózkodott Budapesten. Széles ismeretséggel,
értékes kapcsolati tőkével rendelkezett. Telefonregiszterében gyűltek a
nevek, címek és a telefonszámok. Követségeknek és nemzetközi segélyszervezeteknek, esetenként ezek vezetőinek elérhetősége (többeket még
Stockholmban írt be magának), német birodalmi követségi tisztviselők,
köztük Veesenmayer német birodalmi megbízott személyi referensének
telefonszáma. Magyar kormányhivatali vezetők és magas beosztású külügyi tisztviselők (mint Jungert-Arnóthy Mihály, a külügyminiszter állandó
helyettese), közigazgatási és karhatalmi elöljárók címének vagy hívószámának sokasága mellett mindössze néhány egyházi vezető, mint Bereczky
Albert, Éliás József, Schlachta Margit nevét találjuk. Pedig látható volt,
hogy a kiterjedt terror elérte az egyházat és vezetőit, fővárosi és vidéki
intézményeit.
Az új ismerősők között sok neves újságíró, több sajtófőnök neve olvasható. Wallenberg katonai kapcsolatai főként a zsidó munkaszolgálatosok
ügyében illetékes személyekkel (Gobbi Ede százados, Temesváry őrnagy,
Herbeck József ezredes, Fábián Lajos vezérőrnagy, Ferenczy László csendőr alezredes) épültek ki, ugyanez figyelhető meg a rendőrtisztek esetében.
Az utóbbiak, mint Tarpataky Zoltán rendőr főfelügyelő, Horváth főtaná60
Forgács: Emlék 47.
61	Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Deportáltakat Gondozó
Bizottság 1805. sz. jegyzőkönyv; Szita: A komáromi deportálás 11.

csos (toloncházi elöljáró), Lőcsey István rendőr őrnagy, dr. Ubrizsy Pál
fogalmazó – és még egy sor név fennmaradt – az embermentés ügyeiben
mind valamiképp a követségi titkár „partnerei” voltak.
A sorolt személyek között Ferenczy csendőr alezredes sokszor kulcsszerepet töltött be. A vele vagy közvetlen beosztottjaival folyt tárgyalások, alkudozások Wallenbergtől, a mentésben részes külszolgálatos munkatársaktól
sok időt és kitartó türelmet követeltek.
A követségi titkár a Szálasi-kormány több vezető tisztviselőjének nevét
és telefonszámát jegyezte fel. Köztük található Láday István, a politikai
rendőrségért felelős belügyi államtitkár, Gera József, aki a nyilaspárt jogi
osztályvezetője, majd a pártépítés főmegbizottja volt. A további több tucat
(valódi vagy fedő) név és monogram bizonyára fontos bizalmas kapcsolatait, (mint július 18-i levelében írta, „bizalmi embereit”) rejti. Számos zsidó
vezető, zsidó intézmények, köztük a kórházak hívószámait is regisztrálta.
Ezek segélyezését, ellátását – különösen a nyilas uralom alatt – feladatai
között tartott számon.62
Wallenberg a magyar külügyminisztériumhoz jegyzékek sorát küldte vagy
személyesen adta át. December 1-jén kelt 324. Hum. 1944. sz. feljegyzésében a nyilasvilág nyers valóságát rögzítette. „Rendkívül megnehezítve
látja feladatát”, s „őszinte sajnálattal kell megállapítania, hogy úgy a kir.
követség személyzetének tagjai, mint védettjei, állandóan különböző atrocitásoknak vannak kitéve”. A védett zsidók esetében is közvetlen a fenyegetés, emiatt új védőútleveleket állítanak ki a korábbi védettek olyan
családtagjainak, akik eddig nem kaptak, valamint olyan további zsidó származású személyek részére is, akikhez svéd érdekek fűződnek.
Korábbi tárgyalásokra, korlátokra való utalás nélkül bejelentette, „összesen ilyen módon a követség 7500 védőútlevelet állított ki”.63

62
63

Wallenberg egykorú feljegyzéseinek, a neveknek és telefonszámoknak azonosítása
Ember Mária 37–52.
Lévai: Wallenberg 128–129.
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SZŰCS Ferenc
egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem

Barth Károly hatása a protestáns
teológiára – különös tekintettel
Magyarországon
és a magyar protestáns izraelológiára
Barth Károly (1886–1968) svájci református teológus még életében megkerülhetetlen klasszikussá vált. Egy anekdota szerint életművéről még XII.
Pius pápa is azt nyilatkozta, hogy Aquinoi Tamás óta nem született hozzá
hasonló teológiai teljesítmény. Amikor ez a hír a jó humorú Barth fülébe
jutott, állítólag ezt mondta: kezdek hinni a pápai csalatkozhatatlanságban.
Ez a rendkívüli tudományos pálya szakmai szempontból is rendhagyó
módon indult: Barth anélkül lett Bonnban egyetemi tanár, hogy teológiai
doktorátussal rendelkezett volna. Amikor megszerzésének ideje lett volna,
még mással volt elfoglalva, később pedig már nem volt miért és kinél kísérleteznie a fokozatszerzéssel. Nála viszont a következő nemzedék számos
meghatározó személyisége doktorált – köztük Jürgen Moltmann, Thomas
Torrance és John Hesselink –, de akár számtalannak is nevezhetnénk azt a
közel félezernyi disszertációt, amely közvetlenül életművének értelmezéséről szól. Bár hatása Európában a múlt század hetvenes éveiig volt a legerőteljesebb, Amerikában éppen mostanában beszélnek „Barth reneszánszról”.1 Magyarországi hatástörténetéhez pedig csupán annyit, hogy már az
1985-ben kiadott Barth bibliográfia 682 magyar nyelvű könyv és folyóirat
cikket tartalmazott2, 2007-ben pedig a Debreceni Hittudományi Egyetemen Karl Barth Kutatóintézet nyílt. Az azóta publikált konferenciakötetek
1
2

Bruce L.McCormack, Karl Barth as Contemporary, Fazakas Sándor – Ferencz Árpád, (Hrsg) Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Időszerű-e még Karl Barth
teológiája, Karl Barth Kutatóintézet, Debrecen, 2008. 27–28.
Győry István-Hörcsik Richárd-Szilvási József (szerk) Magyar Barth bibliográfia,
H.N.Adventista Egyház, Budapest, 1985.
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és tanulmányok részben megkönnyítik, de egyben meg is nehezítik az előadó dolgát, amikor viszonylag rövid időkeretben kell összefoglalnia ezt a
szerteágazó hatástörténetet. Ezért többre nem vállalkozhatunk, mint hogy
röviden három kérdést érintsünk: miben állt a barthi teológia fordulata a
20. század európai és magyar teológiai gondolkodására nézve, továbbá,
hogy mennyiben aktuális még ma is ez a teológia, végül pedig konferenciánk jellegéhez is igazodva azt a kérdést vizsgáljuk: milyen hatása volt
Barthnak a keresztyén izraelológiára.
Barth a maga korai teológiai útkeresését a tőle megszokott szellemességgel
ahhoz az emberhez hasonlította, „aki sötét templomtoronyban botorkál fölfelé a lépcsőkön, és a korlát helyett tévedésből egy kötelet markolva meg,
amely éppenséggel a harangkötél, elképedve hallja, hogy feje fölött a nagyharang megkondul…”3 Nos, a véletlenszerűen megszólaló harangzúgás
egyben temetési búcsúztatása is volt annak a 19. századi optimizmusnak,
amely a teológiai historizmusból táplálkozva az új évszázadtól a keresztyén kultúra és morál szekularizált diadalát várta . Ez az optimizmus ,egészen más irányból táplálkozva , még az olyan tiszteletreméltó testület munkáját is átjárta, mint az 1910-es Edinburgh-i Missziói Világkonferencia. A
Római levél kommentárja az I. Világháború végén jelenik meg, amelynek
kitörését többek közt még olyan nagytekintélyű teológus is üdvözölte egy
Vilmos császárnak írt levélben, mint Barth egykori professzora, Adolf von
Harnack. Talán nem tűnik erőltetett párhuzamnak, ha az említett és kissé
megkésettnek tűnő amerikai Barth reneszánszt kapcsolatba hozzuk azzal,
hogy az amerikai optimizmus az európai után jó fél évszázad múltán rendült csak meg a vietnámi háború után. Bizonyára ez is egyik magyarázata
az amerikai Barth recepció iránti érzékenységnek.
A korai Barth a historizáló teológiával szemben a Szentírásban és az
igehirdetésben megszólaló Istent fedezi fel, mégpedig úgy, mint aki a
Kierkegaard-i paradoxon értelmében „egészen más”, mint ahogyan a teológia is egészen más akkor, ha nemcsak Istenről szóló beszéd, hanem genitivus subjectivus értelmében theu-logia, azaz Isten beszéde is. Az isteninek
és emberinek ez a paradoxona vezet el ahhoz a módszerhez, amelyet dialektikusnak is szoktak címkézni, és amelynek félreértéséért számos kritikusa
3	Idézi Vályi Nagy Ervin, Nyugati teológiai irányzatok századunkban, Református
Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1984. 23.
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támadta is. Az igenek és nemek módszere ugyanis – legalábbis formailag
– hasonlított a Hegel-i tézis-antitézis-szintézis sémához, amely a marxista
történelemszemlélettel összefüggésben negatív rezonanciát ébresztett sok
olvasójában. Ám amint egyik magyar tanítványa, Nagy Barna kimutatta,
a dialektikus jelzőt csak idézőjelbe téve, úgynevezett dialektika theologiaként szabad értelmeznünk, és a szó klasszikus etimológiájához érdemes
visszamenni, ahol a dia-legein inkább az Ige és az egyház folyamatos párbeszédét jelenti. 4
Barth kizárólag ehhez a „párbeszédes” teológiához maradt hűséges élete végéig és a befejezetlenül maradt hatalmas opus, a Kirchliche Dogmatik írása
közben is. A késői Barth teológiája több változást is mutat. Arra a vádra,
hogy teológiája inkább egy mennyei monológ megszólaltatása, semmint a
valóságos földi ember kérdéseire adott válasz5 Barth a krisztológia másik
pólusának – Isten emberségének – hangsúlyozásával felelt. Egy nevezetes
előadásában korábbi teológiájának egyoldalúságát szellemesen egy közismert esti énekünk soraival korrigálta: „Nem látod-é a Holdat, Fél arca int s
mosolyg csak, pedig kerek egész.”6
Itt Barthnak az a nagysága tűnik ki, amellyel kész volt önmagát korrigálni
még viszonylag idős korában is.
De már jóval korábban „a harmincas évek hitleri Németországában a
barthi teológia az ellenállás ideológiájaként szolgált” – mondja róla a
vallásszociológus Peter Berger,7 akitől egyébként a Barthi- teológiának
neoortodoxia-ként való elnevezése is ered. Közismert, hogy a Német Hitvalló Egyház Barmeni Teológiai Nyilatkozat-a (1934) Asmussen komoly
erőfeszítéseivel együtt mégiscsak alapvetően Barth munkája.8 Bármen�nyire bátor elhatárolódás volt is ez a német keresztyének Hitlernek behódoló teológiájától, a háború után Barth – nyilván Bonhoeffer bíráló szavait
is megszívlelve – maga is kritikusan beszélt a túlságosan is egyházi (ká4

Nagy Barna, A teológiai módszer problémája az úgynevezett dialektika teológiában,
Kálvin Kiadó, Budapest, 1999. 66–77.
5	Vályi Nagy Ervin, i.m 46.
6	Ref . Énekeskönyv 502. 3. v.; Karl Barth, The Humanity of God, John Knox Press,
(hely nélkül) 1960. 42.
7	Vályi Nagy Ervin, i.m. 46.
8
Fekete Károly, A Barmeni Teológiai Nyilatkozat,Kálvin János Kiadó ,Budapest,
2009. 21–22.
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naáni ) nyelven megfogalmazott tiltakozásról. „A német egyháznak ez a
hite és bizonyságtétele, sajnos, megrekedt az egyház nyelvében s azt, amit
az egyház nyelvén kitűnően megmondott, nem tolmácsolta az akkor szükséges politikai állásfoglalás nyelvén, amely által világossá vált volna az,
hogy az evangéliumi egyháznak nem-et kell mondania a nemzetiszocialista államra, mégpedig radikális nem-et. A keresztyén bizonyságtétel ebben
a formában akkor nem hangzott el.”9
Barth magyarországi hatása elsősorban volt tanítványain keresztül érvényesült, mégpedig kelet-nyugati irányban, Tavaszy Sándor és Makkai
Sándor kolozsvári munkásságával kezdődően, Debrecenen át, ahol Vasady
Béla majd később Czeglédy Sándor képviselték a barthi teológiát, de az
egyháztörténész Révész Imre püspököt sem szabad a sorból kifelejtenünk.
Ezután Sárospatak következett , ahol elsősorban Koncz Sándor ,Nagy Barna és Mátyás Ernő nevét kell említenünk, végül Pápát, ahol Török István töltötte be a rendszeres teológiai tanszéket. Budapest , Sebestyén Jenő
történelmi kálvinizmusával végvárként állt ellen a barthiánizmusnak, bár
Victor János első itteni tanársága, majd 1949-től professzorsága bizonyos
kivételt is jelent éppúgy, mint Czeglédy Sándor rövid budapesti tanársága
1938 és 1940 között, aki éppen itt írja a magyar izraelológia szempontjából
egyik mérföldkőnek számító, A választott nép c. könyvét.
A magyar barthiánusoknál fontos sajátosságként jelenik meg, hogy új színt
és értelmezést kapott Kálvin teológiája és a kálvinizmus, de éppen az újabb
kutatások mutatnak rá, hogy a biblikus és egzegetikai teológiára és a gyakorlati teológia szinte minden ágára is rányomta bélyegét Barth hatása.10
Ennek a máig érzékelhető és maradandó hatásnak a gyökereit főképpen
az Ige hármas alakjának hangsúlyozásában kereshetjük. Barth ugyanis
jól érzékelte, hogy a reformátorok legnagyobb felfedezése nem csupán a
Szentírás középpontba állítása volt, hanem legalább ennyire a textusra alapozott prófétai igehirdetés is az erre figyelő gyülekezet komolyan vételével
együtt.11 A kijelentett, írott és hirdetett Ige elszakíthatatlanul az egyetlen
Igét jelentik és csupán hozzánk érkezésének a formái miatt különböztethetők meg. Sok kritikusa ezt úgy érti félre, hogy Barth a Szentírást csak
9
10
11
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Barth Károly, Kis dogmatika, Budapest, é.n. 29.
Fazakas Sándor – Ferencz Árpád, Barth és a magyar református teológia, Debrecen,
2011. 21–41; 59–98.
Fazakas S. – Ferencz Á. Ist die Theologie, 63–74.

úgy tekinti, mint amely hordozza az Igét, de maga nem az. Ilyen sarkos és
leegyszerűsített állítást azonban nem olvashatunk nála, legfeljebb némely
interpretálójánál jelenik meghasonló, így a kritikusok valójában nem is
Barth-tal, hanem egy rosszul interpretált Barth-tal vitáznak.
Barth kétszer tett előadói körutat Magyarországon, először 1936-ban, a közelgő háború előrevetülő árnyékában és 1948-ban ennek borzalmai után.
Debrecenben első előadás sorozatának címe a kiválasztás volt, amelyben
egyértelműen megnevezte a nacionalizmusnak azt a bűnét is, amely a saját
népét tekinti kiválasztottnak, szemben Izrael népével.12 Ezek a gondolatok
olyan mélyen beleivódtak akkor a kortárs protestáns teológiába, hogy a
német keresztyének divatos Ószövetség ellenes kirohanásai nálunk egyáltalán nem találtak visszhangra később sem. Természetesen ehhez mindjárt
hozzá kell tennünk, hogy ezek a gondolatok éppúgy éles elutasításra találtak a történelmi kálvinisták részéről is és mindkét irányzat sajtója egyértelműen hívta fel a figyelmet erre a pogány ideológiai támadásra.13
Úgy tűnik, a barthi gondolatok visszhangja legtisztábban Czeglédy Sándor, már említett művének címében jelentkezik. A Választott nép c. könyve 1940-ben jelent meg. Czeglédy Sándor már 1936/37-es németországi
tanulmányútja során közvetlen tapasztalatokat szerzett arról az egyházi
harcról, amely éppen a népiség hamis ideológiájával és az Ószövetség elvetésével szemben védelmezte a kijelentés igazságát. A probléma nem volt
idegen itthon sem, hiszen a területi visszacsatolások eufóriájában számos
hamis bibliai analógia került a szószékekre is. Czeglédy világosan fogalmazza meg, hogy a választott nép elsősorban Izraelt jelenti és másodsorban a belé oltott egyházat. Sajátos módon ő a népiségről két szövetség
párhuzamaként beszél: a Noéval kötött általános kegyelmi szövetség és
a Sinai szövetség rendjében.14 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a látszólag szoros párhuzam ellenére Czeglédy sem az 1936-os előadásra, sem
a barthi izraelológia gerincét képező Róma 9-10-11. egzegézisére döntő
módon nem támaszkodik, ezt pusztán Révész Imre prédikációira hivatkozással teszi.15 Ezekben azonban kétségtelenül tükröződik Barth hatáFazakas S. – Ferencz Á. Barth és a magyar református 16.
Pap László – Bucsay Mihály (szerk) A Budapesti Református Theologiai Akadémia
1855–1955, Budapest, 1955. 112.
14	Dr.Czeglédy Sándor, A választott nép, Budapest, 1940. 32sk.; 58 sk.
15
i.m.76.
12
13
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sa. Czeglédy igazi ihletője valójában két ószövetséges: egyrészt Walter
Eichrodt, de különösen is Wilhelm Vischer Gott und Volk in der Bibel c.
műve, amely 1934-ben jelent meg és, – mint a megjelenés éve is mutatja,
– a maga korában igen bátor lépés volt. Ez utóbbi volt a szerzője egyébként az 1933-as Betheli Nyilatkozat „Egyház és a zsidók” c. fejezetének
is, amely a Barmeni Hitvallás előfutárának is tekinthető. Vischer és Barth
barátsága ezeken az írásokon keresztül vált szorosabbá, annak ellenére,
hogy Ószövetség értelmezésükben igen jelentős szemléletbeli különbségek is választották el őket egymástól.
Mint említettük, Barth második magyarországi látogatása 1948-ban volt.
Közben volt a szomorú és végzetes 1944-es esztendő, amely Barth magyarországi kapcsolataira nézve is igen jelentős változást jelentett. 1944.
június 19-i keltezéssel egy névtelen budapesti zsidó levele érkezett diplomáciai csatornákon keresztül Svájcba a zürichi zsidó hitközséghez.16 A levélhez csatolt dokumentumok pontosan beszámoltak a deportálásokról és
a magyar hatóságok kegyetlenkedéseiről. A megrázó tartalmú levél ugyanakkor beszámolt Carl Lutz konzulnak és segítőjének, Bereczky Albertnek
a mentési erőfeszítéseiről is. Július 25-én a neves zürichi rabbi, Zwi Taubes
felkereste jó ismerősét, Karl Barthot és tájékoztatta őt a magyar zsidók
tragikus állapotáról. Barth még aznap hosszú levelet írt a svájci kormány
egy tagjának, amelyben több konkrét mentési tervet is felvázolt. Emellett
elindítottak egy körlevelet is, amely az említett névtelen levelet is közölte,
és amelyet Karl Barth, Emil Brunner, Willem A. Visser’t Hooft és Paul
Voght írtak alá. Az akciónak hatása volt, mert a svájci külügyminisztérium, amely eddig ellenállt a zsidó menekültek befogadásának, hozzájárult
13000 zsidó ideiglenes befogadásához.
E második látogatás tehát ennek a háttérnek a fényében szemlélendő,
éppúgy, mint az a nyilvános támogatás is, amellyel Barth állást foglalt
Bereczky Albert püspökké választása mellett a lemondatott Ravasz László
helyébe.
Barth értékelte a magyarországi református egyház bűnbánatát és bocsánatkérését17, de azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a vészkorszakban
16
17
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akár a Jó Pásztor misszió, akár egyes református lelkészek végeztek a mentések terén. Ez utóbbit Bereczky Albert angol nyelven is megjelent írása
mutatja be történeti hűséggel.18 Barth előadásait ugyanakkor útmutatásnak
is szánta az új magyar állam és az egyház új kapcsolatának kialakítására
nézve. Sajnos, a történelem hamarosan túllépett azokon a jó szándékú javaslatokon, amelyek „a szabad egyház szabad államban „ideálját tartották
szemük előtt.
Barth teológiájának hatása mindenesetre segítség volt a háború utáni un.
nagy ébredés számára is a tekintetben, hogy segített azt egyházias mederben tartani a szektás és az individualista elhajlásokkal szemben. Amint
hatalmas opusának a címe is mutatja (Kirchliche Dogmatik/Egyházi dogmatika) számára az egyház központi téma és a teológia művelésének egyedüli tere. Ez az egyház azonban Izrael törzsébe oltatott és a közös gyökerekből él. Nem véletlen tehát, hogy Barth-i izraelológia igazi hatása a
poszt- holokauszt teológiában érte el a csúcsát. A magyar nyelvű egyházi
irodalmat tekintve a háború után nem is annyira az elméleti teológiában érhető ez tetten, hanem abban a traktátus irodalomban, amelyet a Jó Pásztor
kiadványok mutatnak. Kádár Imre és Éliás József írásaiban már sok közvetlen Barth hivatkozást találunk.19 Ezeknek az írásoknak hatásaival számos korabeli igehirdetésben bibliaórai anyagban is találkozunk, amelynek
közvetlen célja az egyházon belüli antiszemitizmus felszámolása volt. Itt
különösen Joó Sándor pasaréti lelkipásztor, majd Zsindelyné Tüdős Klára
nevét kell megemlítenünk, akinek istenhegyi otthonában volt elszállásolva
Barth e második látogatásakor. Az ott folytatott női missziói munka egyik
motorja Pilder Mária volt, akinek nevéhez Barth több írásának – köztük a
Kis dogmatiká-nak a fordítása is kötődik.
Ha azt kérdezzük, miben foglalható össze Barth hatása a poszt-holokauszt
teológiára nézve, akkor leginkább arra mutathatunk rá, hogy – különösen a
késői Barth – teológiai kérdésnek, az istenkérdés részének tekintette az antiszemitizmust. Ezért a nácizmust nem egyszerűen politikai mozgalomként
értelmezte, hanem olyan démoni jelenségnek, amely szükségképpen volt
18
19

Albert Bereczky, Hungarian Protestantism and the Persecution of Jews, Sylvester,
Budapest, é.n. 8-9.
Lásd pl. Dr. Kádár Imre, Az egyház felelőssége Izraelért, Jó Pásztor, Budapest,
1948.
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antiszemita. „Igen, kellett, hogy ennek a dolognak a zsidó legyen az ellensége. Mert ebben a zsidó népben a mai napig él az Isten kinyilatkoztatásának rendkívülisége.” Ezért számára az antiszemitizmus egyben keresztyén
ellenességet is jelentett.
Végül, meg kell itt említenünk, hogy a magyar református izraelológiában
az utóbbi időben két jelentős mű született: Nagy Antal Mihály Debrecenben Örök szövetség címen benyújtott doktori értekezése (amely 1995-ben,
sajnos csak rövidített formában jelent meg nyomtatásban) és Tatai István
Egyház és Izrael c. munkája, amelyet e falak közt védett meg és 2009-ben
jelent meg nyomtatásban.(Izgalommal várjuk a könyv angol fordítását!)
Mindkét disszertáció megkerülhetetlenül foglalkozik a Barth-i fordulattal. Nagy Antal Mihály kissé kritikusabban vizsgálja Barth álláspontját,
– szerintem túlzott hangsúlyt téve annak dialektikus, tipológiai tárgyalási
módjára. 20 Tatai István – bár az idevonatkozó szakirodalom elemzésében
és saját, figyelemreméltó modellje által, szükségszerűen lép túl Barthon –
bemutatja azt a fejlődést is, amely Barth Izrael-teológiájában végbement.
Örökségét éppen az általa nélkülözhetetlennek tartott zsidó-keresztyén
ökumenikus párbeszéd sürgetésében foglalhatjuk össze.21
Barth-ot, mind a Kelet-Nyugat közötti politikai nyilatkozataiért, mind teológiai álláspontjáért számos bírálat érte és éri. Ő maga mondta – mintegy
Marxot utánozva –, „Ich bin kein Bartian” („nem vagyok bartiánus”). Ezért
és ezzel az önirónikus biztonsággal bírta ki és éli túl kritikusait.
Végül, elnézéskéréssel tartozom, hogy nem tudtam magam a címhez tartani. Protestáns teológiai hatástörténetet ígértem, de be kellett látnom, hogy
az időbeli keretek még a református teológia áttekintését is szűkre szabták.
Remélem, a következő evangélikus előadó kolléga némiképpen pótolja
majd mulasztásomat.

20
Nagy Antal Mihály, Örök szövetség, Kálvin Kiadó, Budapest, 1995. 99–101.
21	Dr. Tatai István, Az egyház és Izrael, Harmat-Kálvin-KMTI, Budapest, 2009. 129–
144.
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A főpap személye és jelentősége
az Ószövetségben
Izrael vallási vezetője: a főpap
A főpap (hakkóhén haggádol)az Egyiptomból való kivonulás kezdetétől
Izrael állama megszűnéséig – vagyis a Bar Kochba felkelés leveréséig (i.
u. 135.) – a legmagasabb vallási méltóságot jelentette. Jogköre nem csupán a vallási élettel kapcsolatos feladatokra terjedt ki, hanem a jogalkotás
és a bírósági ítéletek meghozatalán túl bizonyos fokú politikai előjogokat
is jelentett számára. Lev 4,3 „a felkenetett pap” (hakkóhén hammásíah)
kifejezéssel illeti, míg 2Krón 19,11 és 24,6 szövege „főpapnak” (kóhén
hárós)nevezi. A babiloni fogságból való visszatérés után a második templom főpapjának hivatala különösen fontossá lett a zsidók számára, a tisztség új nevet is kap, a „Nagy Pap” elnevezéssel: (kóhén gádól).1
A főpap kizárólag kohanita törzsből származhatott, további szigorítás volt,
hogy annak a 24 családnak valamelyikében kellett születnie, amely közvetlenül az úgynevezett Áronitáktól2 származott.3
Mindazonáltal azt kell mondanunk, hogy a Tóra könyveiben a főpapi „felkent” funkció nem azonos sem rangban, sem kiterjedésben a közösség
politikai vezetőjének a felkentségével.4 Eredetileg a főpap és a papság
1
2
3
4

XERAVITS Géza: i. m. 25. o.
FLAVIUS, Josephus: az Antiquitates című könyvében egy egész fejezetet írt a főpapság
intézményéről, megadva a főpapok neveit a második templom lerombolásának koráig.
Adatai megbízhatóak, megfelelnek a Tanak és egyéb héber irodalom adatainak.
A híres rabbi, Philón is alátámasztja az Ároniták származásával kapcsolatos fenti
nézetet. ADORJÁN Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa. L’Harmattan
Kiadó, Budapest–Pápa, 2008.
FODOR György: Jövővárás az Ószövetségben. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2009,
165. o.
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befolyása és funkciója szigorúan a sátor és a kultusz körüli tevékenységre
korlátozódott, politikai hatalom nem illette meg.5
Az első templom lerombolásáig nem kinevezés, vagy választás útján nyerte
el a meg-bízatását, hanem kizárólag az egyenes ági jogának öröklése alapján. Az egyenes ági öröklődést Áron megmaradt két fiára vezetjük vissza,
Eleázár és Itámár családi vérvonalán keresztül. A korábbiakban Áron első
fiának, Eleázárnak az utódai örökölték a főpapi tisztséget, majd későbbiekben a bírák korának végén, Élitől fogva ismét Áron második fia, Itámár
ága töltötte be a főpapi méltóságot, egészen Ebjátárig, akit Salamon király
megfosztott a legfőbb papi tisztségétől6 és detronizált. Tehát Salamontól
fogva újból Eleázár utódai közül választották a főpapokat. A későbbi politika – Salamon döntésének analógiájára –, többször határozottan beleavatkozott a főpap kiválasztásába. A főpap Izraelen belül minden bizonnyal a
legmagasabb vallási reputációval rendelkezett, amely korszakokon keresztül meg is maradt töretlenül. A főpap7 a királyság megszűnését követően számos uralkodói jogot vett magához, és azonnal megjegyezzük, hogy
ezek jogszerű gyakorlása ellen soha, senki nem emelte fel a szavát.8
A főpap, mint politikai befolyással is rendelkező vallási vezető, gyakran
töltötte be a consul szerepét a Szanhedrin és az uralkodó, az államfő között
a Hasmóneus kortól fogva. A főpapot nem lehetett erőszakos úton eltávolítani a hivatalából, ezt nagyon jól tudta Heródes9 is, aki szinte éven5
6

i. m. 165. o.
Salamon azért fosztotta meg a hivatalában levő főpapot, mert Ebjátár nem Salamont
támogatta az intronizáció alkalmával, hanem ellenfelét, Adóniát.
7
A különböző források alapján 82 főpap szolgálatáról van tudomásunk, Árontól fogva
Pinchászig, aki a Bar Kochba felkelés idején működött Hadrianus császár idején.
8
Az izraeli főpapról szóló egyik legátfogottabb monográfia: VAUX, Roland de: Les
institutions de l’Ancien Testament. (1–2 Volume) Párizs, 1982 (negyedik kiadás).
9	Heródes főpappá nevezte ki zsidó és áronita származású feleségének Mariammének
a testvérét, Arisztobuloszt, aki ekkor csupán 16 éves volt. Amikor Sukkot ünnepe
alkalmával népe előtt teljes ünnepi ruhájában főpapként jelent meg, a sokaság kitörő
vallási örömmel hódolt előtte. Amikor Heródes megtapasztalta a nép tiszta lelkesedését, elhatározta magában, hogy az ifjú főpapnak meg kell halnia. A Heródiumba
hívta meg Arisztobuloszt, ahol fürdőzés közben Heródes szolgái „véletlenül” sokáig
tartották víz alatt az ifjú főpapot, aki megfulladt. A gyászszertartáson Heródes, mint
szónok, hangosan sírt és kesergett. Antonius római császár, bíróság elé állította a főpap meggyilkolása miatt, de a gazdag ajándékok befolyásolták az ókori igazságszolgáltatást, és Heródest, a gyilkost felmentették a gyilkosság vádja alól. Ezt követően
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te nevezett ki új főpapot.10 Megjegyezzük, hogy Deut 35,25-28 szakasza
egyértelműen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy a főpap élete végéig viselte e tisztségét, csak a magatehetetlen idős kort tekintették kizáró oknak
a főpapi tisztség gyakorlásánál.
A főpapi tisztség gyakorlásának korhatárára közvetlen törvényt nem találunk a Tanakban, ugyanakkor a kialakult hagyomány alapján, húszéves
kortól kezdődően betölthette a főpapi tisztséget egészen élete végéig. Nem
volt szükséges, hogy Izrael területén szülessen, de a származására vonatkozóan semmi kétség nem merülhetett fel. Így az anyai származását is
ellenőrizték, és rabszolga nőtől született egyén, semmilyen körülmények
között sem lehetett Izrael főpapja. Arra is ügyeltek, hogy a kohanita elvált
vagy özvegyasszonnyal nem köthetett házasságot.
Arra vonatkozóan is nagy figyelmet szenteltek, hogy a főpap a többi paphoz hasonlóan külső testi megjelenésében is egészségesnek, épnek kellett
lennie, bármilyen fizikai rendellenesség kizárta a papság gyakorlásának
lehetőségéből. A főpapnak fizikai meg-jelenésében makulátlannak kellett
lennie, értelmi vonatkozásban pedig bölcsességgel kellett rendelkeznie. A
főpap a hivatalba lépését és felszentelését11 megelőzően egy hétig tartottak a vallási előírások teljesítése. Magát a felszentelést12 a kohaniták közössége végezte el, nagy körültekintéssel. A főpap fejére arany diadémot

feleségét Mariammét koholt vádak alapján kivégeztette. Mariammé a Makkabeusok
lánya egyenesen és büszkén ment a vesztőhelyre, még az arcának a színe sem változott el – írja FLAVIUS, Josephus: A zsidók története című könyv XV. fejezet 7,5-ben.
10	Heródes ezzel a ténykedésével valószínűleg az izraeli társadalomban a jogbizonytalanságot akarta előmozdítani, és sajátos politikáját kívánta megvalósítani a vallásos
élet bizonyos területein. Ugyanakkor idomeus származásával tökéletesen tisztában
volt, így legitim módon soha nem tölthette be Izraelben a főpapi tisztséget. Másrészt
nagyon jól tudta azt is, hogy a nép szemében ő, Heródes, annak ellenére, hogy király
volt Izraelben, csupán a második lehet a mindenkori főpap mögött. Ezért két törvényt
hozott a főpapra vonatkozólag: először is megtiltotta, hogy a főpapság örökölhető
legyen, ezért többé nem szálhatott apáról fiúra a tisztség, másodszor pedig a főpap
haláláig szóló tisztség időkorlátját megszüntette. Így kénye-kedve szerint tette le és
nevezte ki a főpapokat.
11
Exodus 28. és Leviticus 8. fejezeteiben leírtakat valósították meg a főpap beiktatását
megelőzően.
12
A felszentelés a szent helyen tárolt olajjal történt meg.
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helyeztek,13 amelyre egy hófehér selyemszalagot fűztek hozzá, amelyen
egy felírat volt olvasható: „Szent az Örökkévalónak.”
A főpap felsőtestén volt elhelyezve az Efód, két különleges ónixkővel,
amelyekre Izrael tizenkét törzsének nevei voltak felvésve. A ruházatán található szimbólum, a törzsek és a nemzet összetartozásának egységét jelezte, amelyet a főpap személye garantált.
A főpapi ruha felső részén volt a hósen, tizenkét drágakővel kirakva, ehhez
a papi díszes öltözékhez tartozott még az urim és tummim. A deréktájon
használt öve, a díszességével kiemelkedett a paptársai által használt övek
közül. Papi ruhája felett sötétkék köntöst viselt, amelyet aranycsengők és
gránátalmák szegélyeztek.
Mivel Eleázárt atyja ruhájában iktatták be főpapnak, ezért szokásba jött és
később törvénnyé vált Izraelben, hogy az utódot a mindenkori előd főpapi ruhájában iktatják be a hivatalába. A jóm kippúr ünnep alkalmával14 a
főpap egyedül15 lépett be a szentély elkülönített részébe, a szentek-szentjébe, ahol minden törzsért vezekelt, és értük könyörgött az Örökkévaló
színe előtt. Amikor kilépett a legszentebb helyről, és kiment a nép közé, a
megjelentek örömujjongással fogadták a főpapot, mint Izrael legfőbb vallási vezetőjét.
Részt vett a szombati és egyéb ünnepi alkalmakon, szertartásokon. Joga
volt bárhol vallási vagy politikai funkciót betölteni Izrael egész területén. A teljes kohanita társadalom a főpap alá volt rendelve jogilag,16 aki a
Szanhedrin elnöke is volt egyben.
Jobb- és balfelén a két utána következő rangú kohanita segédkezett számára, az egyik általános helyetteseként funkcionált, ez volt a Szegán. A főpap
hivatali helyisége a templomban volt található, az oltár közvetlen közelé-

13
14

15
16
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A főpapi diadém szolgált mintául a pápák által előszeretettel hordott fejdísznek.
A főpap ezen az ünnepen nem a díszes ruházatát öltötte magára, hanem csupán egyszerű fehér halotti leplet viselt a végsőkig való megalázkodás szimbólumaként. Zsidó
Lexikon. Szerkesztette: UJVÁRI Péter, A Zsidó Lexikon kiadása, Budapest, 1929,
287–288. o.
Egyébiránt, a főpap naponta, reggel és este, saját magáért és a kohanitákért áldozatot
mutatott be.
Bármelyik pap felkenésekor, kizárólag egyedül a főpap végezte a szolgálatot.

ben,17 ahol napi szolgálati idejének jelentős részét töltötte el. Lakóhelye a
jeruzsálemi falakon belül kellett lennie.
További feltétel volt, hogy csupán házasságban levő kohanita lehetett főpap Izraelben. Jogában állott, hogy bármilyen tanúvallomást18 megtagadjon. Különösen fontos volt, hogy Izrael törvényét minden szempontból betartsa.19 Ruháját, ellentétben Izrael többi tagjával, nem szaggathatta meg
felül – a gyásza kifejezése végett –, csupán alul szaggathatta meg főpapi
köntösét.
Az önálló zsidó állam megszűnését követően a jeruzsálemi templom végleges lerombolása után, amikor teljes mértékben megszűnt az áldozati
rendszer, lassan eltűnt a törzspapság, helyüket a rabbik20 vették át.
Témánkra vonatkozólag nincs tudomásunk egyetlen olyan jogesetről sem,
amikor maga a hivatalban lévő főpap hozta volna meg döntését a menedékvárossal kapcsolatos jogi ügyben.21 Ezt minden esetben a város vénei
tették meg, a főpap csupán a törvényes felügyeletet gyakorolta a lévita
bírák felett. A törvényes felügyelet abban állhatott, hogy az asylum városra
vonatkozó törvényeket és előírásokat a legmesszebbmenőkig számon kérte
a lévitákon az ítélet meghozásuk alkalmával.

Jeruzsálem Titusz általi lerombolása után a főpapi székhelyet áthelyezték Jabne városába, ahol 135-ig, a Bar Kochba-féle szabadságharc leveréséig tartózkodtak a soron következő főpapok.
18
A mai törvények alapján sem hallgatható ki tanúként lelkész, illetve egyházi személy
arról, amire a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettség áll fenn. Be. 81.§ (1) a.
része.
19	Halott emberrel egy fedél alatt nem tartózkodhatott még akkor sem, ha az elhunyt
közvetlen hozzátartozója volt.
20	Rabbi Akiba törvényértelmezése szerint az áldozatok szerepét átvette az iskola és a
törvénytanulás, a papság szerepét pedig a rabbik folytatták. Zsidó Lexikon. Szerkesztette: UJVÁRI Péter, A Zsidó Lexikon kiadása, Budapest, 1929, 287–288. o.
21
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a lévita döntésekről a főpap nem rendelkezett
kellő és fontos információkkal, de magában a döntési mechanizmusban nem kívánt
közvetlenül részt venni.
17
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TÖRÖK Csaba

főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola

Mintha nem is lenne Isten?
– eszmélkedés hitről és hitetlenségről
Napjainkban számos kihívás éri a vallásokat, általában véve a vallásos hitet. Joggal jegyezte meg egy ismerősöm, hogy az igazi határvonal már rég
nem az egyik vagy a másik vallás, hanem a hívő és a hitetlen ember között
húzódik. Ha visszatekintünk az elmúlt évszázadok szellemtörténeti fejlődésére, azt láthatjuk, hogy a kezdeti kritikus szemlélettől (a vallásnak és
intézményeinek megkérdőjelezése) sok szempontból eljutottunk a gyakorlati istennélküliség állapotába. Bár kevesen vallják magukat kifejezetten
és tudatosan ateistának, de nyugati világunk, társadalmunk félreismerhetetlenül magán viseli a gyakorlati ateizmus jegyeit – úgy él, etsi Deus non
daretur, mintha nem is lenne Isten. Ennek okán nem csak az elméleti, de
sokkal inkább és mind erőteljesebben a gyakorlati istennélküliség jelenti a
hit hatalmas kihívását.1

1. Az ateizmus történeti kibontakozása
Az ateizmus – miként a szó is mutatja – a teizmus, a személyes Istenségbe vetett hit függvényében értelmezhető. „Azt a (filozófiai) felfogást vagy
irányultságot jelenti, amely tagadja egy vagy több isten vagy valamiféle
transzcendens lény létét”.2 Történeti gyökerei az ókorba nyúlnak vis�sza.3 Az antik ateizmus irányzata eltérő filozófiai iskolákban bukkant fel:
Cicero,4 Sextus Empiricus és Claudius Elianus is készített listát ezekről. A
1	Vö. Groth, B., art. Ateismo. II. Contemporaneo, in Dizionario di Teologia
fondamentale (szerk. Fisichella, R.–Latourelle, R.), Cittadella, Assisi 1991 (=DTF),
91–95.
2
Uo. 91.
3	Vö. Buckley, M. J., art. Ateismo. I. Origini, in DTF 83–91
4	Vö. Cicero, M. T., Az istenek természete, Helikon, Budapest 1985.
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filozófiatörténet szempontjából meghatározóvá azonban az az ateista nézeteket hozó lista vált, amelyet L. Lessius készített a fenti ókori szerzők felhasználásával:5 ezek szerint voltak a kétségkívül és egyértelműen ateisták
(szofisták vagy szkeptikusok – Prótagorász, meloszi Diagorász, kürenei
Theodórosz, borüszthenészi Bión és Lukianosz) és az atomisták, akik nem
hittek az isteni gondviselésben (Démokritosz, Epikurosz, Lucretius).
A filozófiai ateizmus kérdése a keresztény ókor és középkor idején háttérbe
szorult. Akkor nyert új jelentőséget, amikor a modern korban – a humanista
emberképből kiindulva – megjelent a szekularizált gondolkodás. Az újkori
ateizmus legerőteljesebben a vallásháborútól tépázott Angliában bukkant
fel. Lord Burleigh 1572-ben arról számolt be, hogy Anglia három részre szakadt: a pápistákra, az ateistákra és protestánsokra.6 Walter, Essex
grófja pedig ugyanebben a korban Anglia vallási romlásán kesereg: „Nincs
más, csak hűtlenség, hűtlenség, hűtlenség, ateizmus, ateizmus, ateizmus,
semmiféle vallás, semmiféle vallás”.7 A század végén Th. Nashe már arról
szól, hogy az ateizmus a legelterjedtebb szekta a szigetországban. Közben a kontinensen is hasonló folyamatok játszódnak le. A XVII. század
hajnalán P. Mersenne szerint csak Párizs városában ötvenezer ateista él.
Természetesen fellendült a nagy hitvédelmi irodalom is az ateisták ellen:
Checke, Rastell, Hutchinson, Latimer s a már említett L. Lessius, aki nem
nevezte néven a kortárs istentagadókat, mivel azok a vallást védelmező
állami törvényektől való félelmükben hallgattak, és titokban, barátaik között „okádták magukból ateizmusukat”.8 Mindezt a korra jellemző felekezetiség fényében kell szemlélnünk. F. Bacon mondta, hogy az ateizmus
forrása a vallás, hisz az magával hozza a felekezeti harcokat és a vérontást.
Ennek a kornak az ateistái tehát nem feltétlenül Istent tagadták, sokszor a
látható egyház ellenében léptek fel. Mindazonáltal a hitből, a teológiai és a
bibliai-hermeneutikai vitákból kiábrándult embere bizalomvesztése valós
és megkerülhetetlen alapja lett az újkori ateizmus térnyerésének. Joggal
írja Christoph Schönborn bécsi bíboros: „A felekezeti háborúk egy másik
következménye az volt, hogy az embereknek elege lett a hittani nézetel5	Vö. Lessius, L., De providentia numinis et animi immortalitate (1613).
6	Vö. Buckley, M.J., At the Origins of Modern Atheism, Yale UP, New Haven–London
1987, 9.
7	Idézi Buckley, M. J., art. Ateismo. I. Origini, 83.
8	Idézi uo. 85.
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térésekből. Meg kellett találni egy új alapot, amelyen a teológiától és a
felekezettől függetlenül felépülhetett az állam, és amelyet – vélték olyan
gondolkodók, mint Hobbes vagy Spinoza – a matematikai-természettudományos gondolkodásban lelhetünk fel. A fizikában és a matematikában
nincsenek eretnekek. Itt kell lennie annak az alapnak, amelyen állva a jog,
az etika és a metafizika kapcsán is megérthetjük egymást, a hit szempontjaitól függetlenül.”9
Ezen előzmények után a felvilágosodás korában megjelent a tulajdonképpeni (filozófiailag is megalapozott) ateizmus. Ennek középpontja már
Franciaország volt. Érdekes tanúságtétellel szolgál e kezdeti fázisról P.
d’Holbach. D. Hume állítólag azt mondta neki, nem hiszi, hogy léteznének
valódi ateisták. Erre d’Holbach azt felelte, személyes ismeretségi körében
tizenöten vannak. Az értelmiségi ateizmus térnyerését támogatta az a meggyőződés, amelyet többek között D. Diderot is osztott: a tudomány fejlődése, az emberi szellem kibontakozása elhozhatja a babonaságoktól (értsd:
minden régi típusú vallásosságtól) való megszabadulást.
Mindazonáltal az ebben a korban tapasztalható ateizmus inkább a filozófusok, az értelmiség körében hódított – akár csak az ókorban. Ennek az
oka abban keresendő, hogy a reflektáló értelem, amely az Isten létét firtató
kérdést felveti, valójában a metafizika terére téved. Aquinói Szt. Tamás
Summája az Isten lététől indul útnak, az újkori ateizmus pedig szintén az
abszolútum és a létfogalom vizsgálatával kezdi meg kibontakozását. A kiindulópont tehát azonos, csak éppen az előjel eltérő. E hosszú bölcselettörténeti folyamat első fázisa a természetes teológia (theologia naturalis)
különválasztása a természetfeletti hittől (ez valójában egy sajátos szekularizációs folyamat). Erre épül rá a philosophia naturalis kidolgozása, amely
végül a metafizikai alapokat kezdi majd ki.10 A végeredmény a tudomány
és a vallás, a filozófia és a teológia, az ész és a hit sarkos különválasztása,
egyenesen szembeállítása.
Schönbörn, Chr., Idegen test vagy gyökér? A kereszténység és jelentősége Európa
számára, in Communio 19 (2011/3–4), 37–52, 50.
10	I. Newton korában még a fizika, a természettudomány is egyfajta philosophia
naturalis-ként funkcionált, ám a későbbi korokban a bölcselet és a pozitív tudományosság teljességgel különvált.

9
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Ezt a korszakot két nagy rendszer határozta meg. Az első Descartes nevéhez köthető. A Meditationes de prima philosophia című művében úgy
mutatott rá Istenre és a lélekre, mint a központi kérdésekre. Módszere végül világosan különválasztotta az első filozófiát (Istennek és a léleknek a
vizsgálata) a „mechanikától”, vagyis a fizikai elvek alapján működő tudományosságtól (Isten itt úgy jelenhet meg, mint a rendszernek a kezdő
mozgást, indítást megadó tekintély).
A második rendszer atyja I. Newton. Általa a fizika tudományában jelentős változás állt be: először is eltávolításra kerültek a metafizikai elemek,
másodszor a mechanika mint egyetemes tudomány került a középpontba,
harmadszor pedig az elméleti alapok is új megfogalmazást nyertek. A természettudományok mellett Newton még számolt a teológia mint alapozó
tudomány lehetőségével, ennek tárgya szerinte a világ nem mechanikai
természetű őselve. Ezen változások visszhangra találtak a teológiában is,
így például Malebranche és S. Clarke írásaiban. Isten létét e szerzők a
physique expérimentale segítségével igyekeztek megalapozni.
A már említett D. Diderot Lettre sur les aveugles című írásában (1749)
elkezdte feszegetni a rossz problematikáját (dr. Saunderson vakságának
példájából kiindulva). Itt már semmiféle isteni terv vagy rendelés nem játszott szerepet, mindent egy tisztán materiális dinamika magyarázott meg.
Ha van is Isten, az egyfajta Deus otiosus, nyugvó, pihenő Isten, akinek
nem sok köze van a mi világunkhoz. D’Alamberttel való eszmecseréje a
nyílt ateizmus belépője volt a szellemtörténetbe.11
Mindazonáltal az újkori ateizmus egyik legnagyobb propagandistája P.
D’Holbach volt, aki álnéven jelentette meg Système de la Nature című
kötetét (1770). Gondolatvezetésének módszere Diderot-ra támaszkodott,
mintegy az ő művét teljesítette be. Felbukkant a leleplezett kereszténység (Christianisme dévoilé) és a megszentelt összeesküvés gondolata
(Contagion sacrée) – mindkettő egy-egy Diderot-írás címe. Az új szintézis határvonalat vont a nyugati gondolkodás történetében. Arisztotelésztől Newtonig mindenki elfogadta, hogy a természetes jelenségek egy nem
természetes (természetfölötti) okra utalnak. Descartes azonban megteremtette a mechanika teljes autonómiáját, és ezzel lehetővé vált az anyagnak
11
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Entretien entre d’Alembert et Diderot. Le rêve de d’Alembert. Suite de l’Entretien
(1769).

önmagában való szemlélése, jelenségeinek önmagukban való értelmezése.
Az anyag nem volt többé tehetetlen, mint a korábbi elképzelésekben, hanem dinamikus lett, belső mozgásában mutatkozott meg. Ez az elképzelés
tette egyébként lehetővé az evolúciós gondolat későbbi felbukkanását.
A mechanikus szemlélet érdekes példája J. A. de Lamettrie klasszikusa,
a L’homme machine. Itt már maga az ember sem több mint dinamikus
anyag, gépezet. A XIX. századi vulgármaterializmus örömmel merített
ebből a forrásból: J. Moleschott, L. Büchner és E. Haeckel voltak ennek
a népszerűsítő–köznyelvesített irányzatnak a képviselői. Az utóbbi szerző Welträtsele, világrejtélye huszonöt nyelvre került lefordításra, majd’
félmillió példányban nyomtatták ki. Ennek az ágazatnak nagy újdonsága
volt, hogy már nem csak a filozófusokat, az értelmiséget célozta meg, hanem gördülékeny és olvasmányos stílusával a teljes formálódó középosztály felé fordult. Iróniája, maró gúnya nagy sikert aratott olvasói körében.
Haeckel szerint, például ha van még hely a rendszerben Istennek, akkor
egy gázállagú emlősként kell őt elképzelnünk. Gúnyosan a Dr. Ing. ersten
Grades jelzőt aggattja rá (a mérnöki tudományok elsőfokú doktora). A XX.
század vulgármarxizmusa örökölte ezt a nyelvezetet.
A XIX–XX század módszertani alapelve H. Grotius-tól eredt: etsi Deus
non daretur, alkossuk meg úgy rendszereinket, mintha Isten nem létezne.12
Ami nála még csak elmélet volt, és a tudományos szekularizáció útját jelölte ki, immár társadalmi és politikai programmá érett. A. Comte már arról
beszélt, hogy az ateizmus az emberi szellem fejlődésének magasabb rendű
foka, mint a teizmus, a vallás. A szekularizált gondolkodás központi problémájává az emberi szabadság lett, amelyet minden veszélytől, így a tekintélytől, a vallástól és az Istentől is meg kellett védeni. L. Feuerbach ekkor
fogalmazta meg projekciós tézisét, miszerint a vallásos istenfogalom csak
az ember szükségleteinek és vágyainak sajátos kivetülése. Így az, amit a
teológia Istenben lát, valójában az ember lényegéből fakad. A valláskritika
tehát (szemben a XVI. századi Angliával) immár egybefonódott az erőteljes materializmussal.
K. Marx vitte tovább a feuerbachi gondolatot, ám a mesterrel szemben ő
már társadalmi elméletté változtatta át azt. F. Engels az, aki az elméletből a legharcosabb programot formálta. A vallás összes eleme természetes
12	Vö. Groth, B., art. Ateismo. II. Contemporaneo. 2. L’ateismo moderno, in DTF 91k.
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valóságok kifacsart, torzult tükörképe. Sokat foglalkozott a kereszténység
eredetével: Bruno Bauer und das Urchristentum (1882); Das Buch der
Offenbarung (1883); Zur Geschichte des Urchristentums (1895). B. Bauer
mint a mitológia kutatásának nagyja gyakorolt hatást Engels-re, aki ezért
az evangéliumokat mint mitikus világot szemlélte.
Más irányból közelített a nietzschei kritika, amelynek részletes bemutatása
meghaladná jelen írás kereteit. Ugyancsak sajátos szempontot vezet be a
vitába S. Freud, aki nem állított fel egységes elméletet az isten- és valláskérdésről, mindazonáltal olyan megállapításokat tett, amelyek a későbbi
tanítványok számára lehetővé tették egy újszerű megközelítés kidolgozását. A vallás tulajdonképpen egy neurózis. Alapját egy történelem előtti
apagyilkosság elfojtott traumája adja. A vallásos tudat arra tesz kísérletet,
hogy a felnőtt emberben is megőrizze a gyermeki tudatot, egy külsővé és
objektívvá tett szuper-ego (az istenfogalom) végtelenné való nagyításával.
A XX. században az elméletek ezer szálon futottak már tovább. Ezek
alapos elemzése jelentős filozófiai kihívás, mindazonáltal a hittudomány
szempontjából sokkal fontosabb annak a vizsgálata, hogy milyen gyakorlati formái születtek meg az istentagadásnak s a hitetlenségnek ezen szellemi alépítményen.

Exkurzus: Az istentagadás formái
Röviden meg kell állnunk, hogy pár fogalmat elkülönítsünk, s az ateizmust
elhelyezzük az istentagadások népesebb táborában, illetve felmutassuk az
ateizmus eltérő megvalósulásait. A legfontosabb filozófiailag megalapozott istentagadás-formák a következők:
–
–
–
–

ateizmus (lehet elméleti és gyakorlati),
agnoszticizmus (a teljes megismerés képtelenségének állítása),
antiteizmus (a személyes Istenbe vetett hit tagadása),
indifferentizmus (a vallásos kérdéssel szembeni közömbösség, érdektelenség).

Maga az ateizmus is eltérő módokon mutatkozott meg, más és más modellt
és megvalósulást talált magának:13
13	Vö. Groth, B., art. Ateismo. II. Contemporaneo, in DTF 91–95.
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– Elméleti ateizmus: a valósághoz való teljességgel szekularizált hozzáállás. Mint láthattuk, D’Holbach szerint az ateizmus nem más, mint a
természet újrafelfedezése. A. Comte úgy fogalmazott, hogy az emberi
szellem szükségszerű fejlődéséről van szó. Ezzel párhuzamosan feltűnt
a vallás jelenségének szekuláris hermeneutikája: a vallás a szükségletek
és vágyak kivetítése (L. Feuerbach), valamiféle visszatükröződés (K.
Marx, Fr. Engels), egy kollektív neurózis (S. Freud).
– Gyakorlati ateizmus: úgy jelenik meg, mint egy teljességgel szekularizált életvitel. Először egyének, társadalmi csoportok szintjén jelent
meg, majd felbukkant intézményesült formája is: például SzovjetOroszországban Lenin meghirdette az ateista nevelés programját, ahol
a gyermekek materialista oktatásban és világnézetben részesültek,
hogy eszükbe se jusson a vallásos kérdés (ám ez nem jelenti azt, hogy
minden gyermekből eszmei szinten is elkötelezett ateista vált volna).
Mindemellett a gyakorlati ateizmus ma sokkal inkább úgy mutatkozik
meg, mint egy olyan ember élete, aki nem tesz fel semmilyen a végső
értelemre és célra vonatkozó kérdést, nem érzi magát felelősnek egy
felsőbb hatalom előtt, és létével teljesen belemerül az anyagi világba.
A fogyasztói társadalom, az élményalapú kultúra polgáráról van szó.
Veszélyes vetülete ennek a tendenciának, hogy olykor egyes emberek
vallásosnak, hívőnek mondják magukat (így tanulták, ezt örökölték, ez
identitásuk és hagyományaik része), mindazonáltal gyakorlati életvitelük terén Isten nélkül vannak, olyanok a döntéseik, az életmódjuk és
-vitelük, etsi Deus non daretur, mintha Isten nem volna (vagy csak az
elvont ideák világában létezne).
– Posztulatórikus ateizmus: az ateizmus explicit formája, amikor az ember nem csak kijelenti elméleti állásfoglalás szintjén, hogy nincs Isten,
hanem ezt abszolút alapelvként éli meg. Számára ez a világ értelmezésének alapköve, mindenek a kiindulási pontja. Természetesen ez az állásfoglalás nem mint istentagadás mutatkozik meg, hanem más és más
formát ölt magára: lehet szcienticizmus (csak a tudományos megismerés ad érvényes tudást és ismeretet), ateista humanizmus, nihilizmus, racionalizmus, agnoszticizmus.
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2. A II. Vatikáni Zsinat és a hitetlenség
A XX. századi teológia számára megkerülhetetlenné vált, hogy megfelelő
módon és mélységben vizsgálja a hitetlenség kérdését.14 Ez azt a sajátos
újdonságot is magával hozta, hogy a teológusok, majd a tanítóhivatal is
párbeszédbe kezdett az ateizmussal. Ennek eredménye, hogy a Gaudium et
spes kezdetű zsinati dokumentum hosszasabban szól a kérdésről.
Az ateizmust tárgyaló rész (nr. 19–21) ugyanazokkal a szavakkal kezdődik, mint a vallás- és lelkiismereti szabadságról szóló zsinati határozat:
Dignitatis humanae. Az emberi méltóságra való hivatkozás nem véletlen
párhuzam a két dokumentum között, hiszen bár a vallásos ember meg van
győződve hite abszolút igazságáról, mégis el kell fogadnia az ateista embert, egyáltalán az ateizmus létét – épp az egyetemes emberi méltóságra és
a lelkiismereti szabadságra való tekintettel.
A GS 19 történeti megközelítésből kezdi elemezni a kérdést: „…az ateizmust korunk legsúlyosabb tényei közé kell sorolni, és nagyon komolyan
meg kell vizsgálni. Az ateizmus szóval egymástól igen különböző jelenségeket fejeznek ki…”. A formák ismertetése után a szöveg önvizsgálatra
hívja meg az egyházat, a keresztényeket: „a hívőknek is nem kis részük
lehet az ateizmus létrejöttében, amennyiben a hitre nevelés elhanyagolásával vagy a tanítás meghamisításával, esetleg vallási, erkölcsi és társadalmi
életük fogyatékos voltával inkább eltakarják, mint föltárják Isten és a vallás igazi arcát” (uo.).
A megoldást keresve a dokumentum igyekszik elkülöníteni a szisztematikus ateizmus két fő formáját (nr. 20):
– A szabadság ateizmusa: ez a jelenség inkább a nyugati világra jellemző. „…odáig fokozza az emberi autonómia igényét, hogy az Istentől
való függés minden formájával szemben nehézséget támaszt. Követői
olyan szabadságra törekszenek, melyben az ember önmaga célja, saját
történetének egyedül ő a főszereplője és szerzője; úgy vélik ez nem
egyeztethető össze az Úrnak, a világ alkotójának és céljának elismerésével, vagy legalábbis teljesen fölöslegessé teszi a reá való hivatkozást.
14	Vö. Wucherer-Huldenfeld, K.–Figl, J., Der Atheismus, in Handbuch der
Fundamentaltheologie (szerk. Kern, W.–Pottmeyer, H. J.–Seckler, M.) (=HFTh), vol.
1, Francke, Tübingen 20002, 67–84, 79k.
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E tanításnak kedvezhet az a hatalomérzet is, mellyel a mai technikai
fejlődés tölti el az embert.”
– A marxista ateizmus: e jelenség a zsinat korának társadalmi, politikai és
gondolati világát mutatja. „A mai ateizmus formái közül nem hagyandó
figyelmen kívül az sem, mely az emberi fölszabadulást elsősorban a
gazdasági és társadalmi fölszabadulástól várja, s hangoztatja, hogy a
vallás természeténél fogva állja útját ennek a fölszabadulásnak, mert
egy jövendő élet ábrándjával kecsegteti az embert, amivel visszatartja
őt a földi társadalom építésétől. Ahol ennek a fölfogásnak hívei hatalomra jutnak, hevesen támadják a vallást, az ateizmust pedig kivált az
ifjúság nevelésében a közhatalom rendelkezésére álló eszközök alkalmazásával terjesztik.”
Az egyház a maga módján igyekszik válaszolni ezekre a kihívásokra (nr.
21). A kiindulási pont a filozófiailag is megalapozott emberkép. Ebben a
megközelítésben hasonlít a szöveg az I. Vatikánum gondolatiságára, azonban hiányzik belőle az erősen támadó, polémikus hangvétel. Ennek oka a
Gaudium et spes-ben több helyütt is megfogalmazott vágy a párbeszédre.
Épp az emberkép kötelez ugyanis arra, hogy még az istentagadó emberi
méltóságát is elismerjük. Csak így tudjuk hitelesen megszólítani őt, és arra
indítani, hogy gondolkodjon el az emberi létezés nagy kérdéseiről. A hit
ezen kérdésekre azzal válaszol, hogy az emberi mivolt igazi méltóságát
Isten alapozza meg.
Nagyon fontos kérdés természetesen az emberi autonómia problémája. A
szöveg elsődleges szándéka nem az, hogy durván elvesse a téves elképzeléseket, hanem sokkal inkább a pozitív gondolatot, a hit által képviselt értéket akarja bemutatni: a teológiának jobb válasza van az ember kérdéseire, mint az ateista elméleteknek. Az emberi lét ugyanis elválaszthatatlan és
belső kapcsolatban áll az istenivel (miként erre a dokumentum folytatása,
a nr. 22 világosan rámutat).
A zsinati szándék (párbeszéd, kölcsönös tisztelet, a hit álláspontjának
pozitív hangvételű bemutatása) azóta is visszatükröződik a tanítóhivatali
megnyilatkozásokban. A dialógust a Nem-hívőkkel Folytatott Párbeszéd
Titkársága volt hivatott előmozdítani (1965), amely idővel beleolvadt a
Kultúra Pápai Tanácsába, s annak keretei között végzi mind a mai napig a
munkásságát.
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3. Az értelembe vetett hit tagadása
(nihilzimus, vallási közömbösség, új vallásosság)
Napjaink legnagyobb kihívása azonban már nem a harcos istentagadás –
egyfelől ennek társadalmi és politikai rendszerei hatalmas változásokon
mentek át (részben meg is szűntek), másfelől pedig a bölcseleti keret is
más lett. Sokkal aggasztóbb jelenség az emberiség mind szélesebb tömegeiben mutatkozó értelmetlenség-érzés. Mintha már nem csak elvesztette
volna tekintete elől az Istent, de már nem is igazán érdekli a nyugati embert, hogy van-e egyáltalán. Bár létezik egy erőteljes hit-nosztalgia, de ez
nem jelent semmiféle körülírható, alakba öntött hívő magatartást. Ez is
csak egy érzés a sok közül. Az értelemre vonatkozó kérdés mintha elhallgatott volna a szívekben és elmékben.15
Ennek a kortünetnek hatalmas erejű prófétája volt Fr. Nietzsche, aki egy
évszázaddal előre meglátta azt az irányt, amely felé az európai kultúra, az
ember fordult. Számára az így fellépő értelemnélküliség (nihilizmus) Európa sorsa és végzete volt: el kellett veszíteni a felsőbb értékekbe és elvekbe vetett hitet, az egész értelmességének tudatát, hogy megszülessen egy
világ, amelyet az akarat, a hatalom akarása ural. Az Isten halála kapcsán
kifejtett nézetei16 semmi esetre sem diadalkiáltást jelentenek. Nietzsche tudatában van annak, hogy ha mi megöltük az Istent, akkor ez azt is jelenti,
hogy nincs többé üdvösség a számunkra. Elveszett az értelem, a végső értékek kiüresedtek. Nem maradt más hátra, mint az értékek újraértékelése,
az Übermensch, az embert fölülmúló ember ideálja. Ezt az új típust már
nem az elvek, nem a gondolatok, hitek, értékek vezérlik, hanem az akarat.
Ez létének értelme – és (mint M. Heidegger rámutatott) teljes értelemvesztése is.
Francia nyelven J.-P. Sartre írásai jelentették ezen gondolatiság térhódítását. A francia egzisztencializmus egyik legnagyobb hatású képviselője ő.
Szerinte feloldhatatlan ellentét feszül az en-soi (az anyag önmagában valósága) és a pour-soi (a tudat önmagára ébredése) létmódok között. A vallás
úgy akar öntudatra ébreszteni, hogy hozzárendeli az embert egy istenség15	Vö. Möller, J., Die Gottesfrage in der europäischen Geistesgeschichte, in HFTh
1, 47–65, 62k; ld. még Kern, W., Anthropologische Strukturen im Bliack auf
Offenbarung, in HFTh 1, 149–167, 159k.
16
Nietzsche, Fr., Vidám tudomány, § 125.
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hez. Az igazi létezés azonban az, amikor az ember képes megvalósítani a
pour-soi létet, önmagában hordja a léte döntését, tudva, hogy nincs külső,
objektív értelem. Ezért törekszik megtenni a legjobbat – nem valaki másért, annak elvárása miatt, hanem önmagáért. Ha erre képes lesz, akkor már
nem enged többé egy illuzórikus Isten által felajánlott béke és nyugalom
kísértésének. A. Camus, a francia egzisztencialisták másik nagyja azonban már jóval kritikusabban vizsgálta önnön álláspontjukat is. Rámutatott,
hogy amikor azt mondom, hogy minden értelmetlenség, mégis olyasmit
akarok mondani, aminek értelme van.
Akármelyik klasszikus XX. századi ágazatot tekintjük, mindegyikben közös az, hogy az élet értelmére vonatkozó kérdést tudományos elvek szerint,
az empirikus megismerés módszertanának megfelelően akarták megragadni, eleget téve a logika követelményeinek: tiszta racionalitással, nyelvi
játékokkal, falszifikációs eljárással. Nem meglepő, hogy ilyen megközelítésben a végső értelemre vonatkozó kérdés értelmetlennek tűnik. Hiszen
ha létezik is végső igazság, abszolútum, Isten, akkor az önnön természete
okán nem alávethető sem a racionális igazolásnak, sem a logikai megokolásnak. Így tehát az Isten szó, amelyet a vallásos ember kimond, inkább
érzés, nosztalgia, utópia, mintsem valós tartalommal bíró szó, értelmes fogalom.
Miközben ezek a tendenciák kibontakoztak világunkban, a keresztény
gondolkodók sem hallgattak. A XIX. században S. Kierkegaard próbálta
meg az ember alaphelyzetéből kiindulva értelmezni az istenkérdést. Szerinte az ember az egzisztenciális dialektika révén érthető meg: soha nem
az vagyok, aki vagyok; hanem az vagyok, aki leszek. A személy mozgás, a
személy úton levés, az egzisztenciális dialektika megközelítésében a személy mindig transzcendálja önmagát. Ennek konkretizálódása a döntés,
amely Kierkegaard rendszerének kulcsfogalma. A dán filozófus menekül
az objektivált rendszerektől, Hegel bálványától, mivel szerinte az ilyen
jellegű gondolkodás feloldja az emberi személyt, értelmetlenné teszi a szabadságot.
Ahogy az ember, úgy az Isten is állandó feszültségben jelenik meg
Kierkegaardnál, mégpedig a hit paradoxonjában. Az emberré lett Isten,
a Jézus-szolga az alakja és a képe a mindenható szeretetnek. Aki képes
felvállalni ezt a feloldhatatlan paradoxont, aki ebben Istentől ajándéko297

zottként fogadja el az igazságot, annak nincsen többé szüksége tanítókra,
filozófusokra.
Mások – szemben a Kierkegaard-i filozofikus alap-beállítottsággal – úgy
védekeznek a nagy eszmei kihívások ellen, hogy teljességgel el kívánják
különíteni az ész és a hit világát. A kettő között fennállhat bizonyos kölcsönhatás, de a hit birodalma nem hajol meg az ész törekvései előtt. Ilyen
jellegű dialektikus teológiát fejlesztett ki K. Barth, aki ennek okán támadta a „filozófiai teológiát”, amely szerinte teljességgel ellentétes az Isten
élő szavával és Isten önkinyilatkoztatásának az igazságával. Barth sokakra gyakorolt hatást, de kevesen vannak, akik fenntartás nélkül elfogadták
rendszerét. E. Jüngel – bár tartotta a barthi alapokat – bizalmat szavazott
az ész képességeinek, az Istenről való értelmes gondolkodásnak, a teológiának. Kijelentette azonban, hogy Isten csakis szeretetként ismerhető meg
igazán, aki a kereszt absurdissmumában határozza meg önmagát.
Mint látható tehát, a filozófiai ateizmus és nihilizmus megtalálta a maga
bölcseleti és teológiai válaszait. Sokkal nehezebbé vált azonban a helyzet,
amikor a tudatos és reflektált hitetlenség helyét átvette az öntudatlan és
reflektálatlan vallási közömbösség. Bár ez a helyzet szellemtörténetileg a
radikális ateizmusból, az isteni tagadásából forrásozik, a gyakorlati megvalósulásában azt a helyzetet mutatja, amikor az ember képes teljesen kiiktatni az értelemre, Istenre, igazságra vonatkozó kérdést a gondolkodásából,
lelkiismeretéből, életéből. Pragmatikus szinten és egyszerűen megfogalmazva arról van szó, hogy az ember tud élni Isten és vallás nélkül, nem
roppan össze azonnal az így beálló űr vákuumában.17 Napjainkra annak
fájdalmas tapasztalatára tettünk szert, hogy ez a jelenség nem csak elszórtan mutatkozik, hanem vannak emberek, csoportok, sőt társadalmak, ahol
ez a vallásos közömbösség már örökölt, nemzedékről nemzedékre átadott,
egyfajta kulturális szövegkörnyezetté vált. Ebben az állapotban az egyénnek már nem kell dönteni sem Isten, sem a vallás ellen – hiszen maga a
döntés helyzete, lehetősége sem érkezik el a közömbösség okán. Éppen
ezért itt már nem ateizmusról, hanem poszt-ateizmusról, az ateizmus utáni
világról van szó. A klasszikus nagy harc a teizmus és az ateizmus között
túlhaladottá vált, már senkit sem érdekel igazán. Ugyanígy átléptünk a
17	Vö. Segretariato
1978.
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per i non credenti,

L’indifferenza religiosa, Città Nuova, Roma

klasszikus nihilizmus és egzisztencializmus csörtéin, vitáin, a vallásos értelemmel való küzdelmein. Egyszerűen csak vagyunk egy légüres térben,
ahol egyáltalán nem érezzük a levegő hiányát.
Ám az Istentől teremtett ember természete nehezen viseli el ezt az állapotot. Bár nem tudatosul benne, de a mai ember igenis életidegennek tartja
ezt a kérdés-, értelem-, vallás- és Isten-nélküliséget. Mivel működik vallásos ösztöne, anélkül, hogy észrevenné, valláspótlékokat, álvallásokat teremt, amelyeknek megnevezésekor természetesen kerüli a „vallás” szót.
Megszületett napjainkra a civil vallásosság (Zivilreligion).18 A modern és
immanenciába zárkózott léleknek a vallástalan hitvallása a következő: Isten meghalt a régi, klasszikus, intézményes vallásokban, tehát ott kell őt
keresnünk, ahol még fellelhető, vagyis a művészetekben, a természetben,
a szépségben, az ideálokban, az emberi jogokban, a környezetvédelemben,
egy-egy kiragadott emberi érték vagy szempont feltétlen imádatában, de
legfőként önmagunkban. W. Schmied így fogalmazta ezt meg: „Isten halott
– a templomban. A templomok Istentől elhagyatottnak tűnnek. Ezért hát –
Isten kedvéért – húzzunk egy nagy ívet köréjük. Isten nincs már otthon a
templomban. Ezért hát keressük őt ott, ahol talán még megtalálhatjuk: a
számunkra még hátramaradt természet romjai között, a városok sűrűjében,
a minket néző ember szemében, a műalkotásokban”.19 Ezen új spiritualitás, civil vallásosság templomai a múzeumok, papjai a művészek, oltárai
a művészeti alkotások, hívei pedig a művészet életének jeles helyeihez,
relikviáihoz indulnak szent zarándoklatokra.20
Mindazonáltal ez a formátlan, a fejlett nyugati országokra jellemző civil
vallásosság sem bizonyult elegendőnek. Posztmodern korunk ezért (szembemenve Nietzsche elképzelésével Európa sorsszerű elistentelenedéséről)
a kereszténység előtti vallási formákhoz fordult vissza. Már a humanizmus
kora divatba hozta úgy az irodalomban, mint a zenében a pogány mítoszoNagyon értékes helyzetelemzéseket és értékelési támpontokat találunk a következő kiadványban: Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE), Religion
als Privatsache und als öffentliche Angelegenheit. Kirche in pluralistischen
Gesellschaften. Dokumente des IX. Symposiums der europäischen Bischöfe, Rom
1996 (szerk. Steindl, H.), Köln 1997.
19	Idézi: Kuschel, K.-J., Ästhetische Kultur als säkulare Religion?, in Concilium 35
(1/1999), 110–116, 111.
20
A témához ld. Duqoc, C., La teologia in esilio. La sfida della sua soppravvivenza
nella cultura contemporanea (gdt 302), Queriniana, Brescia 2004.
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kat, azonban a XIX. századtól kezdve a kereszténység elleni kritika és az
ősi vallások bűvölete, valamint a pogány mítoszok bevonulása a művészetbe és a bölcseletbe21 egy olyan sajátos szellemi légkört teremtett, amelyet
újpogányságnak nevezünk. Ennek definícióját a Kultúra Pápai Tanácsának
dokumentuma a következőképpen adja meg:
„Újpogányság: A címet sokan elutasítják, akikre alkalmazzák. Olyan áramlatot jelöl, amely párhuzamos a New Age-dzsel, és azzal gyakran érintkezik. A hagyományos vallások, különösen a nyugati zsidó- keresztény örökség elleni tiltakozás nagy hullámában sokan fordultak az ősi bennszülött,
hagyományos pogány vallásokhoz. Ami megelőzte a kereszténységet, arról
eleve azt tartják, hogy hűségesebb az ország vagy a nemzet szelleméhez,
egyfajta érintetlen természetvallás, amely kapcsolatban van a természet
erőivel, gyakran matriarkális, mágikus vagy sámáni. Mint mondják, az
emberiség egészségesebb lenne, ha visszatérne a (földművelési) ünnepek
természetes ciklusához és az általános életigenléshez. Egyes »újpogány«
vallások mai rekonstrukciók, amelyeknek az eredeti formákkal való kapcsolata kérdéses, főleg ott, ahol modern ideológiai elemek veszik át a főszerepet, mint az ökológia, a feminizmus, vagy olykor a faji tisztaság mítoszai.”22
Ez a tendencia Magyarországon is igen erőteljesen jelen van: Jézus Krisztus magyar leszármazása (Mária, a pártus hercegnő révén), sumér őseredet,
eredet-misztika, ősvallás, magyar ős-kereszténység (sámánok, „pálos” álmisztika, Dobogókő-kultusz). De ide sorolható még az egyre ismertebbé
váló wicca-vallás, és bizonyos szinten a keleti vallások europaizált, európai felfogás számára előkészített változatai is. Ez valójában nem más, mint
a modern kor hit- és vallás-kritikája után a szakrális érzék egyfajta újjászületése szinkretista, értelem- és intézményellenes módon.23
Ezen ágazatoknak a közös jellemzője, hogy egy-két kivételtől eltekintve
olyan jelszavakat állítanak a legelső sorba, mint tolerancia, egyenlőség,
gyakran föltűnik köreikben a környezetvédelem (egybekötve a Földanya,
21	Vö. pl. Nietzsche Imígyen szóla Zarathustráját (magyar kiadás: Göncöl, Budapest
1994).
22
A Kultúra Pápai Tanácsa–A Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa, Jézus Krisztus,
az élő víz hordozója. Keresztény reflekció a New Age-re, 7.2, art. Újpogányság.
23	Vö. Spangler, D., The Rebirth of the Sacred, Gateway, London 1988.
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Gaia imádásával). Vallásosság, világnézet, erkölcsiség terén olyan szabadságot adnak meg híveiknek, amelyet a nagy vallások nem. Ennek a szabadságnak az ára tetemes: a tanok (akárcsak az ókori gnoszticizmus esetében)
el vannak oldva az emberi megértőképességtől. Az újpogány csoportoknak
nincs teológiája, helyette titkos ismerettel, földöntúli tudással, beavatással
bírnak. Hogy vonzerejük mekkora, azt mutatja nem csak elterjedtségük, de
igen fokozott jelenlétük a művészetek és a közgondolkodás terén (egészen a
kereskedelmi televíziók betelefonálós „vallási” műsoraiig).
Ezen jelenségekkel szoros kapcsolatban áll az ezoterika egyre nagyobb
mérvű elterjedése is. A görög szó, ezoterosz, belsőt jelent, ellentéte az
exoterosz, a külső. Az ezoterika lényege abban áll, hogy vannak bizonyos
belső, elrejtett igazságok, amelyekhez csak a kiválasztottak, beavatottak
férhetnek hozzá. A beavatottak egyszersmind őrzői is a titkos tudásnak a
kívül lévőkkel szemben – csak akkor közvetítik a titkot, hogyha az ember
elindul az ezoterikus, önmaga bensejébe vezető zarándoklatra.24 A titkok
feltárása csakis olyan módon történhet, hogy átadnak egyfajta személyre
szabott, alkalmazott tudást, de a vegytiszta igazságot s az alkalmazás módszerét már nem tárják fel.
E jelenségek hátterében a szubjektum előrenyomulása áll. A vallás szélsőséges individualizációja valósul meg: az egyén a hitével immár nem csatlakozik a közösség lefektetett, deklarált és definiált hitvallásához, hanem
saját magának teremt hitet, vallást. Valójában ez nem más, mint egy immanens ál-transzcendencia, amely lényegében arról szól, hogy egyfelől az
ember nem tudja kiirtani magából a vallásos érzést, másfelől azonban már
nem képes önmagát, szubjektumát alárendelni egy tekintélynek: Istennek,
egyháznak, hitvallásnak. Túlságosan személyes a léte, hogy tudjon létezni
Isten nélkül; ám túlságosan individuális a léte, hogy tudjon létezni Istennel. Az egyén eltúlzott, nem értelmen, hanem ízlésen alapuló önállítása,
önünneplése ez a vallásosság köntösében.25

*
24	Vö. Ruppert, H.-J., Durchbruch zur Innenwelt. Spirituelle Impulse aus New Age und
Esoterik in kritischer Beleuchtung, Quell, Stuttgart 1988.
25	Vö. Heelas, P., The New Age Movement. The Celebration of the Self and the
Sacralization of Modernity, Blackwell, Oxford 1996.
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Ha áll a hit előtt kihívás korunkban, akkor ez talán épp a hitetlenség eme
sajátos formájában ragadható meg: amíg harcos tagadás volt a hitetlenség
nyelve (ld. a posztulatórikus ateizmust), addig a hit meg tudta határozni
a maga megfontolt, átgondolt válaszát. Mihelyst azonban az élményként,
fogyasztási cikként, az individuum igényeinek a kielégítéseként felfogott
valláspótlék kezd el terjedni, a hit nehéz helyzetbe kerül: nincs körülhatárolt, erős identitású, megragadható és ezért vitaképes ellenfél. Önvédelme ködbe való bokszolás, érvelése a értelmetlenségbe szétterülő beszéd,
állításai a szubjektivizmus hullámain szétzilálódó foszlányok. Egy nagy
„fegyvere”, és mondhatni szükségszerű követelménye azonban megmarad
a hitnek: a hitelesség. VI. Pál pápa úgy fogalmazott, hogy korunknak nem
tanítókra, hanem példaképekre, mesterekre van szüksége. Hiszen a hitetlenség és az álhit megkérdőjelezhet minden hitet, ám a valóban hitelest
nehezen hiteltelenítheti. A Tituszhoz írt levélben olvassuk: „[az Isten megbízottja] legyen feddhetetlen, ne legyen önhitt, ingerlékeny, iszákos, erőszakos, kapzsi, hanem legyen vendégszerető, jóakaratú, megfontolt, igaz,
tisztességes, fegyelmezett. Álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján, hogy
éppúgy képes legyen az egészséges tanítással buzdítani, mint az ellentmondókat megcáfolni” (Tit 1,7–9). Bizonyos jelenségek, kihívások újnak
tűnnek, a megoldás azonban változatlan: hiteles ember szájából egészséges
tanítás – a hit csakis így válaszolhat a hitetlenségnek hitelesen.
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UHRMAN Iván
docens, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

ase(h) leka keli
(Ezekiél és Solón)
1.
„Te pedig, emberfia, készíts el egy fogolynak való batyut, és készülj fogságba nappal, hogy lássák; mert el kell menned lakóhelyedről más helyre, a
szemük láttára. Talán látni fognak, bár engedetlen nép ez! A batyut, amely
olyan, mint a foglyoké, nappal vidd ki a szemük láttára...” – utasítja YHWH
Ezekiél (yĕhezqēēl) prófétát.1 Önmagában nincs ebben semmi meglepő.
Az ún. „prófétai előadás”2, vagyis az, hogy egy próféta az isteni üzenetet
elsődlegesen nem szavakkal, hanem feltűnést keltő, provokatív gesztusokkal, „szimbolikus cselekvéssel” tolmácsolja, igen gyakori az ószövetségi
gyakorlatban – Fohrer egész könyvet írt ezek részletes, átfogó elemzéséből. Őszerinte, valamint McKeating és Friebel szerint az első ismert példája ennek Ahijjá (ăhijjā[h]) próféta, aki, mikor a későbbi szakadár királlyal,
Jerobeammal (jārāb‛ām) találkozik, tizenkét felé tépi vadonatúj köpenyét,
s felszólítja a majdani trónkövetelőt, vegyen belőle tízet, annak jeleként,
hogy tíz törzset szakíthat majd el a Dávid-dinasztiától.3 De ugyanerre példa Cidqijjá (śidqiyyā[h]), Kenaaná (kěna‛ănā[h]) fia, aki vasszarvakat készít magának, és így jelzi Izráel és Júda várható győzelmét Arám felett.4
Maga Élija (ēliyāhū) is így jár el, amikor köpenyét Elísára (ělīšā‛) dobja,
Ezekiél 12. 3-4. (wĕttā[h] ben-’ādām ‛ăţē[h] lĕkākĕlēēgōōlā[h] ūglē[h] yōōmām
lĕ‛ēēnēēhem wĕgālītāmimmĕqōōmkā ’el-māqōōm ’ahēr lĕ‛ēēnēēhem ’ūlay yir’ū kī
bēēt mĕrī hēmmā[h]. wĕhōōśēētā kēleekā kākiklēē gōōlā[h] yōōmām lĕ‛ēēnēēhem…)
Itt és a továbbiakban az ószövetségi szemelvényeket a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága
fordításában idézem, kivéve, ahol külön jelzem az ellenkezőjét.
2	McKeating 14., 20.
3
Fohrer 1968. 20-21.; McKeating u.o. 20.; Friebel 14. 5. sz.j.; v.ö. Királyok I. 11. 29.
4
Fohrer u.o. 22-23.; Friebel u.o.; v.ö. Királyok I. 22. 11.
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így jelentve be, hogy az addig a pillanatig nem ismert fiatalembert tanítványául, követőjéül kívánja fogadni.5 Később pedig ugyanezen Elísa is haldoklása pillanatában ugyanezen módszert gyakorolja, illetve gyakoroltatja
Jóás (yōōāš) királlyal, megjósolva annak győzelmét az arámok felett.6 S
valójában az is e gyakorlat egy monumentális, hosszú évekre elnyújtott
változatának minősül, amikor Hóséa (hōšēa‛) tudatosan prostituáltat vesz
feleségül, vállalva annak minden várható és bekövetkező ódiumát.7
Jesaja (yěša‛yāhū) részéről Fohrer és Mc Keating azt hozza példának,
ahogy egyes gyermekeknek (nem a sajátjainak!) nevet ad8 – pedig ebből
éppen az actio mozzanata hiányzik, ahogy arra Friebel rá is mutat.9 Ám
találunk Jesaja működésében valódi „előadást” is, amikor három esztendőn át mezítelenül jár a nyilvánosság előtt, így jelezve előre Egyiptom és
Napata várható sorsát.10 Jeremia (yirměyāhū) tevékenységéből pedig még
könnyebben emelhetünk ki szerencsésebb példát annál, hogy tartózkodik
a házasságtól (bár kétségtelen, hogy az actio elmaradásának is lehet információtartalma11): ilyen a kőszikla alá rejtett s ott hosszú idő alatt természetesen elrothadó lenvászon öv felmutatása12, a fazekasnál vásárolt korsó
összetörése13; de leginkább, amikor járommal a nyakán jár Jeruzsálem
utcáin, így jósolva meg a nép jövendő rabságát.14 S még a kései prófétáknál sem tűnik el az ilyesfajta gesztus-előadások népszerűsége: Zekharja
(zěkaryā[h]) is ezt eleveníti fel, amikor a fogságban maradtak adományaiból koronát készíttet, s azzal látványosan megkoronázza Jósua (yěhōšuā‛)
főpapot.15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
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Fohrer u.o. 21-22.; Friebel u.o.; Királyok I. 19. 19.
Fohrer u.o. 23-24.; Királyok II. 14-19.
Fohrer u.o. 25-29.; McKeating u.o.; Friebel u.o.; v.ö. Hóséa 1. 2-8.; 3.
Fohrer u.o. 29-31. McKeating u.o. v.ö. Jesaja 7. 14., 8. 3-4.
Friebel u.o.
Fohrer u.o. 31-33.; Friebel u.o.; v.ö. Jesaja 20. 2-3.
Fohrer u.o. 35-38.McKeating u.o. v.ö. Jeremia 16. 1-4.
Fohrer u.o. 38-40., v.ö. Jeremia 13. 1-7.
Jeremia 19. 1-2., 10-11; de ld. már 18. 1-4.!
Fohrer u.o. 40-42.; v.ö. Jeremia 27. 1-3. Jellemző, hogy ez esetben a Jeremia ellenében fellépő „hamis próféta”, Hananja (hănanyā[h]) is „belemegy a játékba”, és
Jeremia előadásának szereplőjeként fejti ki ellenvéleményét: letöri a jármot ellenfele
nyakáról. (u.o. 28. 10-11.)
Fohrer u.o. 70-71.; Friebel u.o.; v.ö. Zekharja 6. 9-14.

Ugyanakkor tény, hogy Ezekiél „A szó ereje mellett a többi prófétánál gyakrabban él a jelképes cselekedetekkel, hogy nyomatékosabban alátámassza
tanítását.”.16 Amikor mintegy „makettet” készít Jeruzsálem közelgő második ostromáról;17 amikor megadott számú napig fekszik a bal-, illetve jobboldalán, ezzel jelezve, hány évig fog tartani Izráel, illetve Júda bűnhődése;18 amikor mindenféle vegyes magvakból kell kenyeret sütnie marha- (s
még enyhítés, hogy nem emberi!) ganajból rakott tűzön;19 amikor karddal
leborotvált haja és szakálla egyharmadát elégeti a város közepén, egyharmadát karddal összevágja a városon kívül, egyharmadát a szélbe szórja, s
csupán egy keveset tart meg, még annak egy részét is elégeti, így jövendölve meg, milyen kevesen fognak megmaradni Jeruzsálem lakói közül;20
amikor remegve eszik kenyeret és iszik vizet;21 amikor előre megrajzolja
a bosszuló babylóni király (II. Nabú-kudurri-uszur) útvonalát;22 amikor
tüntetően nem gyászolja váratlanul elhunyt feleségét;23 de tulajdonképpen
ilyen „jelképes cselekvés”-ként foghatnánk fel a húsleves-főzésről szóló
példázatot is, noha ezt a próféta végül is nem ténylegesen hajtja végre,
csupán énekel róla.24 Itt tehát az actio szerepe már-már egyenrangúvá válik
a dictióéval, sőt, itt-ott felül is múlja azt (főként, ha figyelembe vesszük,
hogy Ezekiél egy időre még meg is némul, s ekkor kizárólag gesztusokkal
tud prófétálni!25). A dictio és actio ilyen viszonya pedig az irodalomtörténetben a drámai műnem jellemzője. Nem meglepő hát, hogy McKeating
egyenesen drámaírói hajlamot vél Ezekiélben felfedezni, s azt feltételezi,
hogy a próféta Aiskhylos vagy Euripidés egyenrangú héber párjává lehetett
volna, „ha elérhető lett volna számára egy drámai hagyomány.26

16	Rózsa 207.; v.ö. Fohrer u.o. 47–70.
17
Ezekiél 4. 1-3.
18
u.o. 4. 4-8.
19
u.o. 4. 4-15.
20
u.o. 5. 1-12.
21
u.o. 12. 17-20.
22
u.o. 21. 23-28.
23
u.o. 24. 15-24.
24
u.o. 24. 3-13.
25
u.o. 4. 26-27., 24. 27.
26	McKeating 14. (Véletlen-e csupán, hogy a hellenisztikus kor tudomásunk szerint
egyetlen zsidó szerzője, aki görög nyelvű és mintájú drámát írt Mózesről, éppen
Ezekiél nevét viselte – vagy vette fel?)
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A fentebb idézett „előadás” azonban több szempontból is kiemelkedik a
többi közül. Egyrészt mert még a legszigorúbb kritikát gyakorló elemzők
többsége is vitathatatlan hitelűnek ítéli.27 S éppen ez a körülmény teszi
igazán izgalmassá, hogy másrészt éppen ennek a „jelképes cselekedetnek”
váratlan helyen találjuk meg párhuzamát: a bölcs költőről és törvényhozóról, Solónról szóló óattikai hagyományban.

2.
Mivel Solón mind a szorosan vett athéni politikatörténetnek, mind a legtágabb görög művelődéstörténetnek meghatározó alakja volt, így magától
értetődik, hogy a rá vonatkozó életrajzi hagyomány bővelkedik mondai
elemekben. A most tárgyalandó motívum azonban annyira szokatlan a hellén hagyományban, hogy nehezen lehetne a mondaköltői fantáziától származtatni.28

27	Hermann (76-77.) hangsúlyozza, hogy a könyv megfelelő része Jeruzsálem elpusztítása előtt, illetve legfeljebb a rá következő évben készült. Schulz (182-187.), noha
igen kritikus, a vizsgált caputot nem sorolja a könyv azon részei közé, amelyek bizonyosan nem Ezekiéltől származnak, s noha megítélése szerint e caput ellenkező értékelése mellett is kevés szól, ám azt „kellő óvatossággal” megkockáztathatónak tartja,
hogy a fogság korának egyik prófétájától származik. Magának a szimbolikus cselekedetnek eredetiségét még az olyannyira kritikus Garscha (104-107.) sem utasítja
el egyértelműen, csupán a szöveges magyarázatot minősíti utólagosnak. Zimmerli
(254-255.) feltételezi, hogy az alapszöveget utóbb átinterpretálták; de ld. u.ő 24.;
u.ő 267-275,; Block 365.; McKeating 56., 69. 110-113. Mindezekkel szemben csak
Hölscher (79-81.) minősíti az egész caputot Ezekiéltől nyelvileg is idegen, s egyébként is sokszorosan interpolált szövegnek, s Fohrer (1955. IX., XIX.) hangoztatja
szkepszisét azzal kapcsolatban, hogy az eredeti és az utólagos szövegrészek egyáltalán elkülöníthetők-e.
28
Elsőként Leutsch (145-146.) volt az, aki a maga korára jellemző hiperkritika teljes dühével nekitámadt mind a hagyományt megőrző, „tisztességtelenebb” [sic!
Unlautrer!] forrásoknak, mind azoknak a 19. századi kutatóknak, akik ezek információit kritika nélkül átvették. Pedig még a nagy Eduard Meyer (II. 666-667.) is így járt
el; Busolt (314-315.) ellenben úgy ítélte meg, hogy a történet alapját az attikai folklór
Solónról terjesztett meséi alkotják. Ám nem nevez meg, s aligha tudott volna megnevezni olyan ismert attikai vagy egyáltalán görög folklórhagyományt, amely ezzel
párhuzamba állítható. Rhodes (202-203.) hitelesnek minősíti a történetet, hivatkozva
Solón hiteles törvényére a politikai semlegesség ellen.
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Az Aristotelésnek (?) tulajdonított29 Athénaión politeia beszámolója szerint Solón, miután szónokként nem tudta az athéniakat meggyőzni arról,
hogy Peisistratos tyrannosi hatalomra tör, „Mikor szavával nem győzte meg
őket, kihordatta fegyverzetét az ajtaja elé s azt mondta, hogy ő már segített
a hazának, amennyire tőle telt (akkor ugyanis már igen öreg ember volt),
most elvárja, hogy a többiek is ugyanezt tegyék. Solón ugyan buzdításával
ekkor nem ért el semmit...”30
Erősen közel áll ehhez Plutarkhos Solón-életrajzának elbeszélése, csupán
későbbi időpontra helyezi a történteket: amikor Peisistratos már elfoglalta
az Akropolist, vagyis nyíltan átvette a hatalmat. „Solón, bár nagyon öreg
volt... A félelemtől senki nem mert rá hallgatni, így hát hazament, kirakta
fegyvereit háza küszöbe elé az utcára, és így szólt: én már elvégeztem a
magam dolgát, hogy segítsek hazámon és hazám törvényein.”31
Klaudios Ailianos összeállításába is hasonlóan került bele: „Solón,
Exekéstidés fia már öreg volt... Amaz [=Peisistratos] pedig tyrannosszá
lett, miután megszerezte a hatalmat. Solón pedig, leülve a háza elé, maga
mellé téve pajzsát és dárdáját azt mondta, hogy úgy fegyverkezik fel és siet
hazája segítségére, ahogy képes: mert életkora miatt hadvezér már nem
volt, viszont gondolkodása miatt jóeszű volt.”32

29

30

31

32

Az Aristotelés szerzőségéről folytatott vitához ld. K.v. Fritz- E. Kapp: Aristotle’s
Constitution of Athens. New York, 1950.; v.ö. Meister 76-79. Ugyanehhez, de még
inkább a kérdés indifferens voltához az Athénaión politeia szempontjából ld. Rhodes
52-63. Ez utóbbi szempontra hivatkozva és az egyszerűség kedvéért a műre a továbbiakban mint Aristotelés munkájára hivatkozom.
Aristotelés 14. 2. Magyarul in Államéletrajzok. Budapest, 1994. szerk. Németh
György. (ford.: Ritoók Zsigmond) (…epei de legón [uk e]peithen, exaramenos ta
hopla pro tón thyrón autos men ephé beboéthékenai té[i] patridi kath’ hoson én
dynatos [édé gar sphodra presbytés én], axiun de kai tus allus tauto tuto poiein.
Solón men uden énysem tote parakalón…)
Plutarkhos: Solón 30. 6. (ford.: Máthé Elek) (…ho de Solón édé men én sphodra
gerón… udenos de prosekhontos autó[i] dia ton phobon, apélthen eis tén oikian tén
heautu, kai labón ta hopla kai pro tón thyrón themenos eis ton stenópon, „emoi men”
eipen „hós dynaton én beboéthénai té[i] patridi kai tois nomois…)
Klaudios Ailianos: Poikilé historia VIII. 16. (Solón ho Exekestidu gerón édé ón…
ho de labón tén dynamin tyrannos én, kathezomenos de Solón pro tés oikias, tén
aspida kai to dory parathemenos elegen hoti exóplistai kai boéthei té[i] patridi hé[i]
dynatai, stratégos men dia tén hélikian uketi ón, eunus de dia tén gnómén.)
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Szinte ugyanígy idézi fel Aelius Aristeidés: Eszembe jut Solón [cselekedete] is, aki, mondják, hogy amikor az állam szétesett, miután fogta a pajzsát
és a dárdáját, leült a háza előtt, gondolom, mert harcban megvédeni nem
volt képes [hazáját], de legalább bebizonyította, hogy gondja van rá.33
A szicíliai Diodóros történeti kompilációjában két változatban is olvasható a történet. „Ugyanő [=Solón] élete alkonyán, látva, hogy Peisistratos a
tömegnek kedveskedve népvezérkedik, és zsarnokságra törekszik, először
rábeszéléssel próbálta eltéríteni ettől a szándékától. Mivel azonban az nem
hallgatott rá, teljes fegyverzetben kiment a köztérre, bár már nagyon öreg
volt. A tömeg összegyűlt körülötte a különös látvány miatt, ő pedig felszólította a polgárokat, hogy fogjanak fegyvert és azonnal döntsék meg a
zsarnokot. Senki sem csatlakozott hozzá, mindnyájan őrültnek tartották,
némelyek agg korát emlegették.”34 Pár caputtal odébb, ismét a tyrannos
ellen bujtogató szónoklat kudarca után: „Mivel senki sem csatlakozott hozzá, felöltve teljes fegyverzetét, kiment a köztérre, bár már öreg volt, és az
isteneket hívta tanúul, hogy a maga részéről szóval és tettel segítségére
sietett veszélyben forgó hazájának.”35
Végül Proklos sem hagyja említés nélkül: „...tanúsítja az ő [=Solón]
bölcsességét... és az ő szembeszállása Peisistratosszal, a tyrannosszal,
fegyverben, amikor azt mondta, hogy azoknál, akik nem fogják fel [ti.
Aelius Aristeidés 41. (p. 765. Dindorf I.) (…eisé[i]ei de moi to tu Solónos, hon phasi
tés politeias katalytheisés labonta aspida kai dory kathésthai pro tés oikias boéthein
men uk ekhonta oimai, endeiknymenon de hós ekhei gnómés.)
34	Diodóros: Bibliothéké historiké IX. 4. (Hoti ho autos pros té[i] tu biu katastrophé[i]
horón Peisistraton pros kharin [logois] ta pléthé démagógunta kai pros tyrannida
parormónta, to men próton logois epekheirésen apotrepein tautés tés epibolés: u
prosekhontos de autu prosélthen eis tén agoran meta tés panoplias pantelós édé
gegérakós, syndramontos de tus pléthus pros auton dia to paradoxon, parekalei tus
politas analabein ta hopla kai parakhréma katalyein ton tyrannon udenos de autu
prosekhontos kai pantón autu manian kataginóskontón, tinón de paragéran auton
apophainomenón…) Magyarul in Görög történelem. Forrásgyűjtemény. szerk.: Németh György. Budapest, 1999. p.121-122. (ford.: Sarkady János)
35
u.o. IX. 20. (Hoti Solón ho nomothetés parelthón eis tén ekklésian parekalei tus
Athénaius katalyein ton tyrannon prin teleós iskhyron genesthai, udenos de autó[i]
prosekhontos analabón tén panoplian proélthen eis tén agoran gegérakós, kai tus
theus epimartyromenos ephése kai logó[i] kai ergó[i] té[i] patridi kindyneusé[i]
beboéthékenai to kat’ auton meros…) Magyarul: u.o. 122. (ford.: Sarkady János)
33
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Peisistratos szándékait], bölcsebb, azoknál viszont, akik az ő oldalán állnak, bátrabb...”36
Láthatjuk: a történetnek két alapvető változata maradt fent. Aristotelés,
Plutarkhos, valamint (kis módosítással) Aelius Aristeidés és Ailianos az
előbbit, Diodóros és Proklos az utóbbit képviseli, míg Diogenés Laertios
Solón-életrajzában már kompilálódik a kettő: „Dárdával és pajzzsal felfegyverkezve berontott ugyanis a népgyűlésbe, és figyelmeztette őket
Peisistratos szándékára. Sőt azt is kijelentette, hogy ő kész a segítségre... A
tanács tagjai azonban, akik Peisistratos-pártiak voltak, kijelentették, hogy
bolond;... Mikor ezzel sem tudott hatást elérni, és az már megszerezte a
hatalmat, letette a fegyvereit a hadvezéri hivatal elé, és így szólt: »Hazám,
szolgáltalak szavammal és tettemmel is«...”37
Nyilvánvaló, hogy valamennyi idézett szerző az Athén történetét a kezdetektől áttekintő Atthisok valamelyikéből szerzi információit38: eltéréseik
éppen onnan származnak, hogy melyikből. A két fő változat, látjuk, abban
Proklos Diadokhos: Eis ton Timaion Platónos I. (25 D): (…kai hé pros Peisistraton
autu ton tyrannon enoplos apantésis tón men aisthanomenón legontos auton einai
phronimóteron, tón de synentón andreioteron. )
37	Diogenés Laertios: Bioi kai gnómai … I. ( Solón) 49-54. (Aixas gar eis tén ekklésian
meta doratos kai aspidos proeipen autois tén epithesin tu Peisistratu; kai u monon,
alla kai boéthein hetoimos einai… Kai hé bulé, Peisistratidai ontes, mainesthai
elegon auton… Édé de autu kratuntos u peithón ethéke ta hopla pro tu stratégiu kai
eipón „Ó patris, beboéthéka soi kai logó[i] kai ergó[i]…) Magyarul ld. 34. sz.j. i.m.
124. (ford.: Sarkady János)
38
Az Atthisokról általánosan ld. Jacoby. 1. skk. Busolt (41-42 [2.sz.j.]., 314.) szerint
Plutarkhos fő informátora, Hermippos a hét bölcsről szóló életrajzában az Attthisok
közül elsősorban Androtiónt használta. Ugyanakkor erős kételyeket fogalmaz meg a
tekintetben, hogy az Athénaión politeia fő forrása is ez lett volna. Seeck (287-288.) és
még inkább Mess (364-365., esp. 1-2. sz.j.) ezt még kerekebben elutasítják, s hangsúlyozzák, hogy mivel az Atthidographosok sűrűn idézték egymást, így nagyon nehéz
elkülöníteni, mi melyiküktől származik; Mess erre hivatkozva már Plutarkhos esetében is az Atthisok „Vulgata”-járól beszél Androtión elsősége helyett. Ledl (16-17.)
Busolt nyomán szintén elutasítja, hogy Androtión lehetne az Athénaión politeia fő
forrása; nem zárja ki viszont, hogy Hermippos még ismerhette az Athénaión politeiát.
Velük szemben az újabb szerzők közül a Day-Chambers páros(6-8.), majd Meister
(76-79.) és Lendle (146.) az Athénaión politeia fő forrásának minősíti Androtiónt;
ugyanakkor Day és Chambers (10-11.) éppen Solón kapcsán Kleidémos használatát is megállapítani véli. Hermipposra és esetleges további forrásokra ld. még Stern
426.
36
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tér el, hogy mit tesz Solón a fegyvereivel: felölti-e őket, vagy kiteszi a ház
vagy kapu elé (pro tón thyrón,illetve pro tés oikias. Hogy a kettő közül melyik lehet eredetibb, az a lectio difficilior elve alapján válaszolható meg. Ha
valaki harcra kívánja ösztönözni polgártársait, annak logikus eszköze az,
hogy ő maga is felfegyverkezve jelenjék meg előttük, kivált, ha egyébként
már túl öreg lenne a harchoz. A ház elé kihordott fegyverek gesztusa ös�szehasonlíthatatlanul kevésbé egyértelmű; láthatjuk, Plutarkhos inkább el
is hagyja a jelképes cselekedetet Aristotelésnél magyarázó gondolat második, közvetlenül harcra buzdító felét. S ennek aligha csak annyi az indoka,
amennyit Wilamowitz feltételezett: hogy t.i. az Akropolis megszállása után
a fegyveres ellenállás már úgyis lehetetlen, vagyis Solón gesztusa céltalan.39 Sokkal inkább arról van szó, hogy az ajtó elé kihordott fegyverek
látványa kevésbé egyértelmű, s mint majd később visszatérünk rá, eredeti
jelentése némileg el is halványulhatott40; s éppen ez szól eredetibb volta
mellett. Nyilván Rhodes is ebből a meggondolásból ítéli meg úgy, hogy a
Diodóros-féle verzió a történet utólagos, további díszítéséből származik.41
Ha pedig ezt elfogadjuk, akkor azonnal szembe tűnhet a hasonlatosság e
hagyomány s Ezekiél fentebb idézett „előadása” között. Noha nem sikerült
sem a judaisztika, sem a klasszika-filológia felől közelítve nyomára lelnünk42, hogy e hasonlatosságot valaha is szóvá tették volna, ám ez meglepőnek mondható, ha áttekintjük a két jelenet közös elemeit.
39
Wilamowitz I. 264.
40	Holm 485. pl. a védtelenség jelzéseként értelmezi.
41	Rhodes 202-203.
42
Bár Wilamowitz (II. 59.) leírja, hogy Solónt az izraeliek prófétának nevezték volna, ám, ezt semmilyen konkrét ószövetségi párhuzammal nem támasztja alá, így ezzel sem. Semenov szerint a görög hagyomány mindenestül félreértés eredménye:
thesthai ta hopla aph’ heteróneszerint görög szólás, jelentése: felfegyverkezni valamely párt oldalán – ezt tette volna Solón, amikor korábbi, pártok feletti álláspontjával
szakítva nyíltan csatlakozott a Peisistratost megbuktatni törekvő koalícióhoz, a többi
pedig a szólást félreértő, szó szerint vevő későbbi hagyomány. E tetszetős magyarázat azonban figyelmen kívül hagyja, hogy az aph’ heterónhatározó a ránk maradt
hagyományban sehol nem szerepel, Aristotelés (a legkorábbi forrás!) szövegében
thesthaivagy a tithémiige bármely más alakja sem; s különben is fura feltevés, hogy
a görögök a szólás természetével ennyire ne lettek volna tisztában. Stern árnyaltabban bár, de ugyanúgy mindenestül elveti a hagyomány hitelét. Eszerint Aristotelés a
történetét bevezető legetai-jal már jelzi, hogy maga sem tartja komolyan vehetőnek
e tradíciót (Stern 427.); Ailianos változatát szerinte értelmezhetnénk úgy is, hogy
Diodóroséhoz esik közelebb, hiszen Solón itt maga jelenik meg dárdával és pajzzsal;
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3.
1. Ezekiél is, Solón is kivisz valamit a házból – értelemszerűen a ház
elé. Hōōśēētā – utasítja YHWH a prófétát; Aristotelés és Plutarkhos
pedig egybehangzóan állítják, hogy Solón a saját „kapui elé” (pro tón
thyrón) helyezte el fegyvereit; Ailianosnál és Aelius Aristeidésnél is „a
ház előtt” (pro tés oikiasüldögél velük; ezt csak Diogenésnél váltja fel
a hadvezéri hivatal, mivel nála szerepel a felfegyverkezéses verzió is,
méghozzá Diodórostól eltérően a népgyűlésben. (Vajon mennyire működhetett egyáltalán a népgyűlés, miután Peisistratos „már megszerezte
a hatalmat”?!)
2. 	Mindketten nyilvánvalóan arra számítanak, hogy szokatlan, meghökkentő gesztusuk kérdést provokál a közönségből, s ez lehetővé teszi
majd a szóbeli intelmek/dörgedelmek elhangzását is. Ezekiél számára
(utólag, másnap reggel) maga YHWH teszi egyértelművé, hogy mindazt, amit előző nap tett, ezért kellett tennie;43 Solónnál az összefüggés
nincs egyértelműen megfogalmazva (még Diodóros jár a legközelebb
hozzá, akinél ugyan nincs is szó a kapu elé kihordott fegyverekről, ám
annak emlékét csakis ő őrzi meg, hogy Solón „előadása” feltűnést keltett); ám kikövetkeztethető.
3. 	Mindkét esetben valamely fennálló hatalommal szemben kívánják érvényesíteni gesztusukat. Solón nyíltan hangoztatja, hogy Peisistratos
ellenében agitál. De Ezekiél is így nyilatkozik (YHWH utasítására):
„Ez a fenyegető jövendölés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izráel
egész házának szól, akik ott élnek.”44 Tehát első helyen a „fejedelemnek”, vagyis Cidqijja (śidqiyyāhū) királynak. McKeating megítélése
szerint45 specifikusan a szökési kísérletre értendők, amelyet a király
végső kétségbeesésében megkockáztatott46. Igaz, a próféta hozzáteszi:
s csak Plutarkhos lenne az, aki személyesen érti félre a szólást a mondott módon.
(u.o. 434-435.) Persze nehéz megmagyarázni, hogy Plutarkhos személyes félreértése miként lehetett jelen már Aristotelés korában oly hagyományként, amelyet a
Stageiritésnek módjában állt nem venni komolyan.
43
Ezekiél 12. 8-9.
44
u.o. 12. 10. (hammassāā hazze[h] bīrūšālaim wĕkol-bēēt yisrāēl ’ăšer-hammā[h]
bĕtōōkāām.)
45	McKeating 56.
46
ld. Királyok II. 25. 4-7.; Jeremia 52. 7-11.
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„Ahogyan én tettem, úgy kell majd nekik is tenniük: mint rabok mennek
a fogságba.”47 Az előadás eszerint nem csupán a király sorsára, de a
nép fogságba vitelére is vonatkozik, tagadhatatlanul, amint azt a szakirodalom rendszeresen ki is emeli48; mi több, korábban Herrmann49,
Hölscher50 és Fohrer51 úgy foglaltak állást, hogy a Cidqijjára vonatkozó
utalások a 12. caput szövegében utólagos interpolációk, ami már csak
abból is nyilvánvaló, hogy vaticinium ex eventu-ként értékelendők: nem
keletkezhettek Jeruzsálem végleges eleste előtt, hacsak nem vesszük
szó szerint Ezekiél prófétai előrelátását. Garscha52 még tovább ment,
mikor feltételezte: Cidqijja csakis azon az alapon kerülne ide, hogy
ayōšbēē yĕrūšālaim szerkezetet utólag túlpontosítva értelmezték, mint
Jeruzsálem fejedelmét és egész házát. Ez utóbbi álláspont persze túlzottan hiperkritikus ízű (egy, a nép száműzetésbe vonulását szemléltető
szimbolikus előadásnak csakis így lehetne köze a nép uralkodójához?!).
Ami a megelőzőket illeti, azokat el is fogadhatjuk – maguk sem vitatják azonban, hogy az interpolációra röviddel a város eleste után sor
kerülhetett, sőt, Fohrer feltételezi, hogy a próféta maga egészítette ki
a korábbi előadásához kapcsolódó kommentárt, s így ennek kérdése
a mi szempontunkból voltaképpen indifferens. A prófétai előadásnak
egyébként vannak elemei, amelyek nehezebben lennének a népre vonatkoztathatók. Block54 például arra hívja fel a figyelmet: a babylóni
száműzetésben Ezekiél közönsége a batyu kiállítását éppenséggel pozitív jóslatként érthette volna: a közeli hazatérés ígéreteként.55 Renz
pedig arra emlékeztet: Ezekiél a népet inkább rombolással és halállal,
mintsem száműzetéssel szokta fenyegetni, egész népeket amúgy sem
volt szokás deportálni, így e fenyegetés inkább a királyra „és a körülötte lévő emberekre” értendő56 (ez utóbbi indokolná a többes számot is).
47
Ezekiél 12. 11.(ka’ăšer ‛āsītī kēn yē‛āse[h] lāhem baggōlā[h] baššĕbī yēlēkū.)
48
Zimmerli 24.; Friebel 197.; Rózsa II. 210.; Grossweiler 29–30.
49	Herrmann 76-77.
50	Hölscher 80–81.
51
Fohrer 1955. 63–64.
52
Garscha 107.
53
Fohrer 1952. 32., 81.
54
Block 369–370.
55
Friebel (55–56.) és maga Block (u.o.) szerint persze éppen az a próféta célja, hogy az
ilyen remények hiábavalóságát demonstrálja.
56	Renz 188–189.
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4. Az uralkodó elleni fellépésnek legalább is az egyik indoka mindkét
esetben annak illegitim volta. Peisistratos esetében, tyrannos lévén, ez
magától értetődhet; s hogy Solónról szólva ez nemcsak utólagos beállítás, azt tanúsíthatják a bölcs saját költeményeinek fennmaradt töredékei.57 Cidqijja esetében a legitimitás hiánya nem ilyen egyértelmű. Ám
többen kiemelik: Ezekiél soha nem használja datáláshoz Cidqijja uralkodási éveit, ehelyett Jójákín (yōyākīn) király fogságba vitelét tekinti
kiindulópontnak. Block szerint ez már önmagában Cidqijja provokálásának minősül, s arra utal, hogy Ezekiél változatlanul Jójákínt tekinti
törvényes királyának. Herntrich annak idején hosszan bizonygatta, s
az ő nyomán újra csak Block emeli ki: már az provokáció, hogy a szöveg következetesen a nāsīī főnevet használja Cidqijjára a neki elvileg
kijáró melek helyett. Grossweiler ezt azzal egészíti ki: Cidqijja politikai hűtlenségével (hiszen Nabú-kudurri-uszur tette őt királlyá az elhurcolt Jójákín helyébe!), és az igaz próféták figyelmeztetéseinek negligálásával mintegy megtestesítőjévé vált családja, sőt egész királysága
„engedetlen és ellenszegülő” voltának. Valóban: mitől legyen legitim
egy uralkodó, aki trónját a hódító ellenségnek köszönheti, s utóbb még
őellene is fellázad?
5. A jelképes gesztusok fogadtatása is közös: egyik esetben sem győzik
meg a hallgatóságot. Ezekiél (illetve a hozzá avagy őbenne megszólaló
YHWH) maga idézi felháborodottan a közönség reakcióját: „Emberfia!
Miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izráel földjéről: Múlnak a
napok, és nem teljesül a sok látomás?!”64; illetve „Emberfia! Izráel
háza ezt mondja: Sokára teljesedik be a látomás, amelyet ez az ember
57
ld. Solón frg. 12., 29. (Gentili-Prato)
58	Rózsa II. 202.;
59
Block 6.
60	Herntrich 122–124.
61
u.o. 373. (Igaz, u.o. 32. figyelmeztet, hogy a próféta szabadon váltogatja a két uralkodói cím használatát, mikor melyik illik jobban a pillanatnyi szövegkörnyezetbe. Erre
további példák u.o. 57–60., 598.; ld. még McKeating 110–113.,; Renz 126., 189.)
62	Herrmann 75. (a..j. Ezekiél 12. 10-hez) hitelesnek mondja itt a nāsīī használatát; vele
szemben egyedül Garscha (103–104.) feltételezi, hogy e szó is utólagos interpoláció,
mint minden, ami Cidqijja személyével összefügg.
63
Grossweiler 29–30.
64
Ezekiél 12. 22. (ben-ādām mā[h]-hammāšāl hazze[h] lākēn ‛al-adāmat yisrāēl
lēēmōr yaarkū hayyāmīm wĕābad kol-hāzōōn.)
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lát; a távoli jövőről prófétál ő.”65 Solónról pedig az elbeszélők állapítják meg, hogy a nép nem hallgatott rá – már akár félelemből, akár, mert
nem vette komolyan.
Itt kell érintenünk egy olyan mozzanatot, mely első ránézésre inkább különbségnek tűnhet a görög és a zsidó tradíció között, valójában azonban ez
is lényegi egyezés. Láttuk: Diodóros és Diogenés Laertios szerint a hallgatóság őrültnek tekinti Solónt, mikor az Peisistratos tyrannikus szándékait
emlegeti. Ezekiéllel szemben ez a vád – a maga korában, közösségében
– nem hangzik el. Ellenkezőleg: „Izrael” vagy „Júda vénei” rendszeresen ott vannak nála, felkeresik, hogy próféciát kérjenek.66 Az különbség
azonban nem a két „előadás”, hanem a kétféle közönség közötti eltérésből
következik. A prófétai gesztusok, amelyek Ezekiél hallgatósága számára hosszú évszázadok óta jól ismertek, tehát maguktól értetődőek, görög
közegben nem képesek kifejteni hatásukat: a már a Kr.e. 6. században is
jóval profánabb, racionalistább, gyakorlatiasabb görög szellemiség nem
tud mit kezdeni velük. Mondanunk sem kell, hogy a modern kor embere
ilyen szempontból jóval közelebb áll az athéni, mint a jeruzsálemi avagy a
Babylóniába hurcolt lakosság szemléletéhez. Jellemző, hogy míg az ószövetségi szövegben Ezekiéllel szemben nem merült fel az őrültség vádja, a
modern kori kutatás bizony felvetette, hogy tevékenysége hátterében pszichés zavar állhatott volna.67

6.
Hátra van azonban még a két hagyomány kapcsolatának legizgalmasabb
mozzanata.
Ahogy dolgozatunk elején láthattuk, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága batyunak fordította a héber kĕlī-t. A Szent István Társulat fordítójánál
ugyanez holmi, s pontosan ugyanígy Neumann Edénél, az Izraelita-Magyar

65
66
67
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u.o. 12. 27.( ben-ādām hinnē[h] bēēt-yisrāēl ōmrīm hehāzōōn ăšer-hūū hōze[h]
lĕyomīm rabbīm ūl‛ittīm rĕhōqōt hūū nibbāā.)
u.o. 8. 1. (wēziqnē yĕhūdā ) 14. 1.; (…ănāšīm mizziqnēē yisrāēl ) 20. 1.
A vonatkozó vita áttekintését ld. McKeating 28-29.; Block 10. (7–8. sz.j.)

Irodalmi Társaság 19. századi tolmácsolójánál; Károli Gáspár klasszikus
magyar fordításában pedig eszközök (így, többes számban!).
Ha az idegen nyelvi fordításokat nézzük (természetesen a teljesség igénye nélkül!): a Septuaginta ógörög szövegében skeué(itt: kb. „felszerelés”)
szerepel; Szent Jeromos latin fordításában, a Vulgatában vasa (így, többes
számú alakban a.m. „eszközök, felszerelés, poggyász”; de jegyezzük meg,
hogy katonai műszóként hadfelszerelést is jelenthet!). Luther klasszikus
német tolmácsolásában Sache (=„holmi”), a modern német átültetések szerint Ausrüstung (=„felszerelés”)68, Gepack (=„csomag”)69, avagy birtokos jelzőjével összevonva Verbanntengepäck (=„száműzötti csomag”70,
Exulantengepäck (u.a.)71; sőt, Deportiertengepäck (=„elhurcolthoz illő
csomag”)72 az ún. „Jakab király”-féle, hagyományos angol fordításban
stuff (itt gyaníthatóan „csomag”, t.i. megtömött, megtöltött dolog értelemben); a modern angol fordításokban pack (=„csomag”)73, implements
(„eszközök”, így „felszerelés”)74, illetve knapsack (=„hátizsák”)75
Megállapíthatjuk, hogy a vizsgált fordítások, melyek kb. 2300 esztendő
alatt keletkeztek, két fő csoportba oszthatók e szó értelmezésében: némelyek tágabban felszerelést, holmit, eszközöket, mások egészen konkrétan
batyut, csomagot, sőt, hátizsákot értenek alatta. Kĕlīkétségkívül mindkettőt jelenti, de van még jó néhány egyéb jelentése is.76 Hogy itt minden
tolmácsolás e két jelentésére összpontosít, az értelemszerűen azzal magyarázható, hogy az idézett helyen birtokos (constructus-) szerkezetben áll,
birtokos jelzője pedig gōōlā[h], azaz „száműzetés”. Ez sugallja, hogy a
száműzetésbe indulók kis csomagjára gondoljunk – nyilván mindig is a
történelem folyamán, ám a 20. században és közvetlenül utána kiváltképp.
„...ki ne emlékeznék az én korosztályomból arra,...hogy milyen megalázot-

68	Herrmann 74.
69	Hölscher 81.
70
Fohrer 1955. 63.
71
Zimmerli 954.
72
Fohrer 1968. 56.
73
Greenberg 207.
74
Eisemann 2003.
75
Block 362.
76
Brown-Driver-Briggs s.v. kĕlī
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tan és keserűen vittük a vállunkon a deportáltak, a hadifoglyok több mint
szegényes batyuját...” – vall erről Vámos.77
Kétségtelen továbbá, hogy a kĕlēē gōōlā[h]szerkezet másutt is előfordul.
„Készítsd holmidat a fogságbamenetelre, Egyiptom lakossága!”78 – fenyegeti Jeremia az egyiptomiakat.
Ám az ilyen analógia nem egyszer éppen hibás értelmezéseket gerjeszthet,
a szubjektív élmények pedig (még ha kevésbé személyesek is) gátjává is
válhatnak az objektív vizsgálatnak, ahol vitatott a szöveg.
És az idézett Ezekiél-helyen vitatott. Ugyanis, láttuk, így folytatódik:
„ūglē[h] yōōmām lĕ‛ēēnēēhem wĕgālītāmimmĕqōōmkā ’el-māqōōm ’ahēr
lĕ‛ēēnēēhem.” Vagyis: „...és menj száműzetésbe nappal, a szemük láttára,
és el fogsz menni a te helyedről idegen helyre, a szemük láttára...” Hagyján, hogy az idézet két tagmondata tautologikus; ezt még magyarázhatnánk
gondolatritmussal. Csakhogy logikai ellentétben is látszik állani a következő paragrafussal, amely szerint hangsúlyozottan csak este kell a prófétának
elindulnia, nappal csupán a „holmi” kihelyezése a feladat.79S valóban, a
Septuaginta megfelelő részében az első, logikailag zavaró állítmány hiányzik is: „kai sy, hyie anthrópu, poiéson seautó[i] skeué aikhmalósias
hémeras eópion autón kai aikhmalóteuthésé ek tu topu su eis heteron topon enópion autón…”; vagyis „És te, ember fia, csináld meg magadnak a
hadifogság felszerelését nappal, az ő szemük előtt, és hadifogságba fognak
hurcolni a te helyedről másik helyre az ő szemük előtt...” Ebből kézenfekvőnek látszott a következtetés, hogy a zavart okozó ūglē[h] a Septuaginta
keletkezésekor még a héber eredetiből is hiányzott, s oda csak utóbb került
tévesen, a megelőző gōōlā[h] dittographiájaként. A modern kommentátorok nagyobb része egyet látszik érteni ebben.80 A kivétel Driver, aki szerint viszont gōōlā[h]feltételesen fordítandó, s ez azért nem önkényes értelmezés, mert a 3. paragrafus lezárása feltételezi: „...és menj száműzetésbe
77	Vámos 83.
78
Jeremia 46. 19. (kĕlēē gōōlā[h]‛ăsī lāk yōōšebet bat-miśrāyim.)
79
Ezekiél 12. 4. (wĕhōōśēētā kēleekā kiklēē gōōlā[h] yōōmām lĕ‛ēēnēēhem wĕatā[h]
tēśēē bā‛ereb lĕ‛ēēnēēhem kĕmōōśēē gōōlā[h] )A Szakbizottság fordítása csupán
megkerüli a problémát, amikor „készülj fogságba”, illetve „el kell menned” fordulatokkal adja vissza gĕlē[h]-t és gālītā-t.
80
Zimmerli 255.; Greenberg 205.; Block 362.
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nappal, a szemük láttára, és ha el fogsz menni a te helyedről idegen helyre,
a szemük láttára, talán látni fognak, bár engedetlen nép ez!”81
Kérdéses persze, hogy elfogadhatjuk-e Driver érvelését.82
Anélkül, hogy itt e kérdést el kívánnánk dönteni, vessük fel a gondolatot: amennyiben Driver értelmezése helytálló, még mindig nem zárható ki
szükségképpen, hogy valóban dittographia történt. Ez esetben nem képzelhető-e el, hogy éppen a kĕlīmellé illesztett birtokos gōōlā[h]került ide
így, másodlagosan?
Ez a dittographia azért lenne könnyebben feltételezhető a szakirodalomban sugalltnál, mert rögzülését erősíthetné a „száműzöttek csomagjának”
jól ismert volta az ókori Keleten. Herrmann83, Zimmerli84, Greenberg85
és Block86 hosszan sorolják azokat a képi dokumentumokat, amelyek
száműzöttek meneteit mutatják, vállaikon kis batyuval. De ezeket a képeket avagy egy részüket ismerhette a Septuaginta fordítója is, avagy az, aki
az általa használt héber szövegváltozatot készítette. S persze a fent idézett
Jeremia-hely analógiáját sem szabad lebecsülni.
Így viszont talán megengedhető feltételeznünk egy olyan eredeti szövegváltozatot, ahol a kĕlīmég nem constructus-szerkezetben állt, hanem önál81	Driver 150. (v.ö. 1. sz.j.!)
82
A döntést nehezíti, hogy noha az „engedetlen nép ez” (szó szerint: „a lázadás háza
ők”(bēētmĕrī hēmmā[h]) fordulat gyakran elhangzik Ezekiél Könyvének első fejezeteiben (2. 6.; 3. 9., 26., 27.), ám az ezt megelőző esetleges feltevés, a „talán látni
fognak” (’ūlay yir’ū) Ezekielnél hapax legomenon. Viszont ismerünk olyan szöveghelyet, ahol a feltételes mellékmondatot waw vezeti be, a főmondat éléről viszont
elmarad az ún. waw conditionalis: „Ha valaki embert rabol el, akár eladta már, akár
még nála van, halállal bűnhődjék.” (wĕgōnēb īš ūmkārū wĕnimśāā bĕyādōō mōōt
yūmāt. – Tóra II. 21. 16.); de nem is csak halákhikus (jogi) szövegben fordul ez
elő, hanem prófétánál, sőt, éppen Ezekiélnél is! ld. 3. 19.: „...ha te figyelmezteted
a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmentetted a lelkedet.”(wĕătā[h] kī-hizharĕtā rāšā‛ wĕlōō šāb mēriš‛ū
ūmiddarkōō hāršā‛ā[h] hūū baăwōnōō yāmūt wĕatā[h] et-napšĕkā hiśśaltā.)v.ö.
Waltke-O’Connor 477. (28. 6f. §); 525. (32. 2a. §); Joüon-Muraoka 628-629. (167/3.
§); Arnold-Choi 173. (5. 2. 2. §)
83	Herrmann 76-77.
84
Zimmerli 261.
85
Greenberg 209.
86
Block 369. 36. sz.j.
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lóan: Wĕatā[h] ben-ādām ‛ăsē[h] lĕkā kĕlī ūglē[h] yōōmām lĕ‛ēēnēēhem…
stb.
Vagyis: „És te, ember fia, csinálj magadnak kĕlīt, és menj száműzetésbe
nappal, a szemük láttára...”
Ez esetben pedig kĕlī fordítható másképp is, mint „holmi” vagy „csomag”.
Ez a szó ugyanis igen gyakran jelent fegyvert is. Ezt láthatjuk a
deuteronomista történetírás számos helyén. „Most hát fogd a fegyvereidet, tegzedet és íjadat...” – utasítja fiát Izsák (yiśhāq), mikor vadászni
küldi.87 „...fegyvereit pedig otthon helyezte el.”88 – olvashatjuk Dávidról.
De Jónátánról (yĕhōnātān) sem másképp, amikor egy gyermeknek adja át
fegyvereit.89 „Mert nem hoztam magammal sem a kardomat, sem a fegyvereimet...”90 – mentegetőzik Dávid Ahímelek előtt. Ugyaninnen van a
„fegyverhordozó” kifejezés számos helyen.91
Ismerik a szó ilyen jelentését a próféták is. A „fegyveres ember” (szó szerint:
„ember és az ő fegyverei”) Jeremiánál īš wĕkēlāāw.92 „Hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít munkájával...”93–
büszkélkedik YHWH deutero-Jesajánál. S ugyanott: „Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak...”94 A fegyveresház szintén bēēt
kēlāāw.95. De ami a legfontosabb: maga Ezekiél is használja a szót ilyen
jelentésben. „...fegyver volt mindegyiknek a kezében...” – írja a felső-kapu
felől érkező férfiakról.96
Ha tehát a 12. caput 3. paragrafusában csak egyszerű kĕlī az, amit ki kell
vinnie a ház elé, a nép szeme láttára, nem fordíthatjuk-e azt is fegyvernek?
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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Tóra I. 27. 3. (wĕ‛atā[h] sāānāā kēleekā telyĕkā wĕqaštekā)
Sámuel I. 17. 54. (...wĕet-kēlāāw sām bĕāhǒlōō..)
Sámuel I. 20. 40. (wayyittēn yĕhōōnātān et-kēlāāw el-hana‛ar…)
Sámuel I. 21. 9. (...kī ga.m-harbī wĕgam-kēlay lōō lāqahtībĕyādī…)
nōsēē kēāāw; ld. Bírák 9. 54.; Sámuel I. 14. 1., 6. , 7.,12-14., 17. ; 16. 21.; 31. 4-6.;
II. 18. 15. (nōsay kĕlay yōōāb alak!); 23. 37. (u.a. singularisban)
Jeremia 22. 7.
Jesája 54. 16. (…hinnē[h] ānōkī bārāātī hārāš nōpēah bĕēš pehām ūmōōśīī kĕlī
lĕma‛ăsēhū…)
u.o. 17. (…kol-kĕlī yūśar ‛ălayikā lōō yiśláh…) 
Jesaja 39. 2.
Ezekiél 9.2. (wĕīš kĕlī mappāśōō bĕyādōō…)

Ez esetben a két „előadás”, Ezekielé és Solóné, végképp közel kerülne
egymáshoz!
Ellene vethető e gondolatnak, hogy a kĕlĕĕgōōlā[h] szerkezet pár paragrafussal lejjebb újra előfordul, ezúttal vitathatatlan helyen: kēlay hōōśēētī
kiklēē gōōlā[h]..97Ám itt a kĕ- prepozíció jelenléte miatt alapvetően más
a lehetséges jelentés. „...nappal kivittem a batyut, amely olyan volt, mint a
foglyoké...” – fordítja a Szakbizottság98, ám ezt érthetjük így is: „...nappal
kivittem a fegyvert, amely olyan volt, mint a foglyok batyuja...” S hogy
mitől volt olyan? Ha a Cidqijja kétségbeesett kitörési kísérletére való utalásként értelmezzük, nem nehéz megérteni: épp annyit ér fegyverként a
babylóniak ellen, sőt, eredeti és remélt funkciójával ellentétesen éppen
sietteti a király végső vereségét, elhurcoltatását, megvakíttatását. (Aminthogy ha a próféta valóban a foglyok batyuját vinné ki, akkor tautologikus
lenne az információ, hogy az olyan is volt, mint a foglyoké!)
Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy értelmezésünk messzemenően hipotetikus, és így igen ingatag. Voltaképpen ahhoz nincs is rá szükségünk, hogy az Ezekiél és Solón közötti kapcsolatot hihetővé tegyük: azt a
többi, korábban felsorolt egyezés enélkül is erősen valószínűsítené. Mégis
izgalmasnak látszik a lehetőség, hogy az egyezés egészen idáig terjedhet.

7.
Kétségtelen persze, hogy vannak a két hagyománynak eltérő mozzanatai is.
1. Ezekiél mint próféta magától értetődően meg van győződve arról, hogy
YHWH utasítását teljesíti akkor is, amikor jelképes cselekedetét végrehajtja, s akkor is, amikor magyarázatot ad rá. Solón esetében viszont
semmi nyoma a hagyományban annak, hogy transzcendens hatás alatt
cselekedett volna – annak dacára, hogy láttuk, Wilamowitz igenis felismerte benne a próféta bizonyos sajátosságát99.
2. Ebből következik viszont kettejük „előadásának” eltérő hatása. Ezekiél
próféciája YHWH-tól jött, tehát az is fogja beteljesíteni – annyira pon97
98
99

Ezekiél 12. 7.
u.o. (…kēlay hōōśēētī kiklēē gōōlā[h] yōōmām…)
ld. 42. sz.j.!
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tosan, hogy fel is merül a kérdés: nem utólag keletkezett-e a prófécia.
mely ennyire részletekbe menően jelzi előre Cidqijja sorsát?100 Akik azt
igyekeznek bizonyítani, hogy Ezekiél igenis előre jövendölt, ma már
azok is úgy vélik: neki magának is meg kellett lepődnie, hogy ennyire
pontosan teljesültek be a szavai.101
Mivel viszont Solón gesztusáért nem felelt felsőbb hatalom, így beteljesülése is vitatható. Amiben persze az is közrejátszik, hogy a jóval később
lejegyzett hagyomány maga is bizonytalannak látszik: mit is akarhatott
Solón mondani? Ha valóban csak arra kívánt volna buzdítani, hogy a polgárok fegyveresen szegüljenek szembe a tyrannosszal, ahhoz valóban alkalmasabb lett volna a Diodóros-féle változat, ahol maga is fegyvert ölt
aggastyán létére – de amelyet más megfontolásból elvetettünk. Ha arra
kíván célozni, hogy ő maga már inkább ésszel, mint fegyverrel használhat
a hazának, ahhoz meg éppen nem illeszkedő gesztus a fegyverek kitétele
a ház elé.
A jelenet valódi célja más lehetett.
Polyainosnál olvashatjuk, hogy Peisistratos, miután megszerezte a hatalmat, fegyverszemle ürügyén az Akropolisra citálta a fegyverforgató
lakosságot, majd, míg azok a beszédét hallgatták, zsoldosaival elvitette a fegyvereiket.102 Ám mint Németh György arra rámutat: csak maga
Polyainos igen hasonlót beszél el más tyrannosokról is, nevezetesen az
akragasi Phalarisról, a leontinoi Panaitiosról és a samosi Polykratésról.103
„Hatalomátvételeiket segíthették különféle szellemes cselek, de ezek legnagyobb része olyan sok személyiséghez tapadt az évszázadok során, hogy
nem lehetünk biztosak benne, vajon ki alkalmazta őket egyáltalán, és ki az,
akinek történetébe csak a mesélő kedv szőtte bele e motívumokat.” – értékeli a jelenséget Németh.104 Hogy a tyrannosoknak általánosan szokása a
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ld. Friebel 271.: kiemeli, hogy mégiscsak vannak eltérések is. Ebből viszont arra
következtet, hogy a prófécia eredetileg mégsem Cidqijjáról, hanem a népről szólt,
s a királyra való értelmezése az, ami utólagos, szerkesztői betoldás. v.ö. még Block
366.
Block u.o.
Polyainos: Stratégika I. 21.
Németh 201.; v.ö. Polyainos: Stratégika 1. 23.; 5. 2. 47.
Németh 204.

lakosság lefegyverzése, azt már Aristotelés leszögezte105, amint arra Day és
Chambers rámutattak.106
Ha azonban ezek szerint a lakosságot csellel lefegyverző tyrannos története topos, vándormotívum, akkor nem zárhatjuk ki, hogy már Peisistratos
idején is ismerték. Ő maga végül is jó évszázaddal későbbi a legelső nagy
tyrannosoknál.
Nem elképzelhető-e hát, hogy Solón a háza elé kihordott fegyverekkel a
már ekkor közismert toposra utalva azt kívánja sugallni: a tyrannos hatalomra jut, rövidesen úgysem lesznek fegyverek senkinek a házában? S
ilyenformán ez az üzenet megint csak Ezekielével állítható párba: Babylón
rövidesen győzelmeskedik, a király fegyverei csak arra jók, hogy a száműzetésbe, a fogságba vigyék őt és a népet.

8.
Ezek után persze logikusan következik a kérdés: az oly feltűnő és szoros
egyezések magyarázhatók-e genetikusan? Honnan ismerhette volna akár
Solón, akár Ezekiél a másik hagyományait? Milyen módon hathattak volna
egymásra?
Mielőtt válaszolnánk, fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy Solón történetének nem ez az egyetlen mozzanata köthető a prófétai hagyományhoz.
A másik ilyen mozzanatra elsőként a Kr.e. 2. századi költő-filozófus, a
gadarai Philodémos hivatkozik: „Ugyanúgy, ahogyan Solónról is mondják,
hogy Salamisszal kapcsolatosan úgy adott tanácsot elégiáján keresztül,
mintha dühöngő őrült volna.”107 „Különösen agyafúrt és ravasz volt Solon
eljárása, aki őrültnek színlelte magát, hogy élete nagyobb biztonságban legyen, és hogy annál inkább hasznára lehessen az államnak…” – hivatkozik

Aristotelés: Politika V. 10. (=131. a. 12-13.) „...valamint, hogy a népben egyáltalán
nem bízik meg (ezért is szedi el tőle a fegyvert...)” [kai to tó(i) pléthei méden pisteuein
(dio kai tén parairesin poiuntai tón oplón)]
106	Day-Chambers 90. (80. sz.j.)
107 Philodémos: Peri musikés XX. 17. (…kathaper Solóna / peri Salaminos hós maino- /
menon [s]ym[b]ul[e]usai [ph]a[si / di’ el[e]geias.)
105
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Cicero is e hagyományra108. Iustinus kivonata szerint, amelyet Pompeius
Trogus nyomán készített: „Solon tehát afölötti gondjában, hogy ha hallgat,
nem gondoskodik az állam érdekeiről, ha pedig javaslatot tesz, magának
okoz bajt, hirtelen őrültséget színlelt, és ennek védelme alatt nemcsak beszélni akart a tilalmazott ügyről, hanem végre is akarta hajtani azt. Ocsmány öltözékben, őrültek módjára a nyilvánosság elé rohant, és amikor
az emberek összecsődültek – hogy szándékát annál jobban eltitkolja – ott
helyben szokatlan versekben azt tanácsolta a népnek, ami tiltva volt, és
annyira megnyerte mindenkinek a hajlandóságát, hogy rögtön elhatározták a háborút a megaraiak ellen, és miután az ellenség fölött győzelmet
arattak, a sziget az athéniaké lett.109 „Az athéniak belefáradtak a hosszú és
áldatlan háborúba, amelyet Salamis szigetéért folytattak a megaraiakkal,
törvényt hoztak hát, s halálbüntetés terhe alatt megtiltották, hogy a jövőben bárki a Salamisért vívott harcok újrakezdéséről írjon vagy beszéljen.
Solón megalázónak tartotta a törvényt... Erre őrültséget színlelt, s családja
elterjesztette róla, hogy megzavarodott. Ezalatt csendben megírt egy elégiát, a vers szövegét könyv nélkül megtanulta, majd fején sipkával kiment
a város főterére. Nagy sokaságtól körülvéve felment a hirdetőkőre, és belekezdett elégiája eléneklésébe...” – számol be ugyanerről Plutarkhos.110
Ugyanígy Poyainos: „Solón, mivel nem félt a haláltól, megszegi a törvényt;
Cicero: De officiis I. 30. 108. (...in primisque versutum et callidum factum Solonis,
qui, quo et tutior eius vita esset et plus aliquanto rei publicae prodesset, furere se
simulavit...) Magyarul: A kötelességekről. Első könyv. In:Cicero válogatott művei.
Budapest, 1987. 327. ford.: Havas László
109	Iustinus: Epitoma II. 7. 6. (Sollicitus igitur Solon, ne aut tacendo parum rei publicae
consuleret aut censendo sibi, subitam dementiam simulat, cuius venia non dicturus
modo prohibita, sed et facturus erat. Deformis habitu more vaecordium in publicum
evolat factoque concursu hominum, quo magis consilium dissimulet, insolitis sibi
versibus suadere populo coepit, quod vetabatur, omniumque animos ita cepit, ut
extemplo bellum adversus Megarenses decerneretur insulaque devictos hostibus
Atheniensium fieret. )
110 Plutarkhos: Solón 8. 1-2. (Epei de makron tina kai dyskheré polemon hoi en astei
peri tés Salaminión nésu Megareusi polemuntes exekamon, kai nomon ethento
méte grapsai tina mét’ eipein authis hós khré polin antipoleisthai tés Salaminos, é
thanatu zémiusthai, bareós pherón tén adoxian ho Solón… esképsato men extasin tón
logismón, kai logos eis tén polin ek tés oikias diedothé parakinétikós ekhein auton
elegeia de krypha syntheis kai meletésas hóste legein apo stomatos, exepédésen eis
tén agoran aphnó, pilidion perithemenos, okhlu de pollu syndramontos, anabas epi
ton tu kérykos lithon, en ó[i]dé[i] diexélthe tén elegeian…) (ford.: Máthé Elek)
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a következőképpen szegi pedig meg. Őrültséget színlel, és miután fellépett az agorára, elégiát énekelt; az ének pedig arési dal volt.111 Diogenés
Laertios is hasonlóan: „... Ő azonban őrültséget színlelve, megkoszorúzott
fejjel berohant a gyűléstérre; ott felolvastatta Salamisról írt költeményét
a hírnökkel, és fellelkesítette őket....”112 S még majd Proklos sem felejti
ki Solón bölcsességének bizonyítékai közül: „...és az őrültség színlelése
Salamisért...”113
A jelenet ezúttal önmagáért beszél. Már Holm felismerte, hogy ez és a későbbi, fegyverkitevő akció természetükben valamiképpen összetartoznak.
Igaz, ő az ellentétet véli felfedezni bennük: amikor Solón fiatalkorában
őrültnek tettette magát, akkor, úgymond, bölcsnek tartották, aggastyánéveiben viszont gyermetegnek, noha értelmesen beszélt.114 Valójában azonban
Solón a fegyverekkel kapcsolatban sem beszélt annyira világosan, hogy ez
az ellentét minden részletében igazolható legyen, s elfedhesse a két eljárás
természetének hasonló – tipikusan nem-görög, sokkal inkább prófétikus
jellegű – voltát.
Igaz, Leutsch115 képtelenségnek minősíti a jelenet szinte valamennyi részletét: a hírnökök kövénél hogyan lehet verset felolvasni? És hogyan érkezhet
Solón Salamis szigetéről, amely már hosszabb ideje ellenséges megszállás
alatt van?! Ez utóbbi kérdéssel persze valójában nem bizonyít egyebet,
mint saját botfülűségét a költészet irányában – hiszen egy költemény felütése miért ne határozhatna meg fiktív helyszínt?! (Busolt viszont éppen a
színlelt őrültség-történet kitalálóit vádolja hasonló botfülűséggel: szó szerint vették volna a kéryxfőnevet a versben.116 De indokolt-e az ilyen poétiPolyainos I. 20. 1. (Solón ton thanaton u phobétheis lyei ton nomon; lyei de hóde,
manian hypokrinetai kai proelthón eis agoran elegeia é[i]de; ta de elegeia én Aréia
a[i]smata.)
112	Diogenés Laertios I. (Solón) 46-48. (…hutos mainesthai prospoiésamenos kai
stgephanósamenos eisepesen eis tén agoran; entha tois Athénaiois anegnó apo tu
kérykeiu ta synteinonta peri Salaminos elegeia kai parórmésen autus.) Magyarul: in
Görög történelem. Szöveggyűjtemény. szerk.: Németh György. Budapest, 1999. (2nd
ed.) 108. ford.: Sarkady János
113 Proklos Diadochos: Eis ton Timaion Platónos I. (25 D)(…kai hé hyper Salaminos tés
manias hypokrisis...)
114	Holm 485.
115 Leutsch 137.
116 Busolt 217. 2. sz.j.
111
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kai tudatlanságot általánosítani, kivált éppen az ókori Athén kultúrájának
fénykorára?) Leutsch viszont valamilyen megfontolásból a Plutarkhostól
idézett sorok felütés- (arkhé jellegét is elvitatja117, s arra jut, hogy maga az
idézett költemény is hamisítvány, de legalábbis későbbi a salamisi háborúnál118, és mindenestül a pártüzelmeknek (?!) köszönheti keletkezését.119
Johannes Toepffer is „ostobaságok”-nak nevezi a Solón állítólagos tébolyáról elhangzó beszámolókat, szerinte viszont a hagyomány ezeket éppen
csakis magából az idézett elégiából bontotta volna ki120. Hasonlóan nyilatkozik Aly. Bár felismeri e történet rokonságát a fegyverek kihordásáról
szólóval, ám mivel emezt ő is az elégiából származtatja másodlagosan, így
amarra is csak annyit tud mondani: Solón szavainak az energiáját bizonyítja.121 De még a sokkal kevésbé hiperkritikus Meyer is, aki nem vonja kétségbe magának az elégiának a háború újrakezdésében betöltött szerepét, a
kijátszandó halálos ítélet motívumát (s így logikusan a színlelt tébolyét is)
„utólagos díszítésnek” tekinti.122
Ám az elégiának Plutarkhosnál megőrzött két123, illetve Diogenésnél fennmaradt hat124 sorában semmi olyan mozzanatot nem találhatunk, amelyből
tébolyra lehet következtetni. Így ebből bontani ki a hagyományt nem látszik lehetségesnek.
És itt is hiányzik a párhuzam, amely valószínűsíthetné, hogy ilyen „díszítés” egyáltalán eszébe juthasson görög elbeszélőnek. Igaz, a színlelt téboly motívuma nem ismeretlen a görög hagyományban sem – gondoljunk
Odysseus viselkedésére Stasinos Kypriájában!125 – de annak az értelme
döntően eltér a most vizsgált hagyománytól. Odysseus ugyanis az adott
történetben nem agitálni kíván, hanem éppen kitérni az agitáció elől; nem
a közösséget megnyerni, hanem éppen kihúzni magát a közösségből. A
polistársadalom szemlélete szerint éppen az ilyen viselkedés minősül eleve
abnormálisnak, őrültnek: nem véletlen, hogy az idiótés főnév eredetileg
117 u.o.
118 u.o. 137-138.
119 u.o. 144-145.
120 Toepffer 50-51.
121 Aly col. 954.
122	Meyer 646.
123 Plutarkhos: Solón 8. 2.
124	Diogenés Laertios I. 47.
125 ld. Proklos: Khréstomathia I.; l. még pseudo-Apollodóros: Epitomé III. 7.
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éppen az ilyen magaviseletű embert jelöli. De a közösség érdekében fellépő ember, a közösséget megnyerni kívánó politikus eszköztárában ez az
eljárás görög fogalmak szerint példátlan lehetett, s párhuzam nélkül áll.
Valamivel indokoltabbnak látszik Busolt126 feltételezése, aki egy másik
Solón-költeményre vezetné vissza e történetet: „Egy kevés idő meg fogja mutatni a polgároknak az én őrjöngésemet...”127 Csakhogy Diogenés
Laertios ez utóbbitteljes egyértelműséggel az öregkori, Peisistratosszal
kapcsolatos történethez köti.128 Ez önmagában megint kapcsolatot jelez a
két történet között. Vagy Diogenés tévedne? Csakhogy ez utóbbi vers, ha
emleget is őrjöngést, arra aligha alkalmas, hogy a salamisi elégia hagyományával összekeverjék, hiszen homlokegyenest ellentétes szituációt érzékeltet. Solón ott az időtől várja, hogy megmutassa a polgároknak, őrült-e
– nyilván, mert pillanatnyilag annak tartják, noha nem az. A salamisi történetben viszont éppen ő az, aki arról akarja meggyőzni a polgárokat, hogy
igenis az – ennek viszont csak pillanatnyilag lehet funkciója és haszna.
Így pusztán az, hogy Solón őrültnek tetteti magát, a próféták alakját idézi
fel. (Akiknek az esetében persze a manianem színlelt őrültség volt, hanem
a YHWH-tőli megszállottság élménye, aminthogy a görög szó is jelenthet
isteni megszállottságot, elragadtatást; de utaltunk már rá, hogy a profán
utókor ezt is hajlamos utólag őrültségnek látni.) Hogy ebben az állapotban rendetlen öltözékben (sipkában, amelyben egy „normális” görög nyilvánosság előtt nem mutatkozott) kirohan az agorára, az egy egész sereg
próféta már említett „előadásait” látszik felidézni: a haját leborotváló és
szélbe szóró Ezekiélt, a Jeruzsálem utcáin járommal a nyakán közlekedő
Jeremiát, az évekig meztelenül mutatkozó Jesaját. Hogy mondandóját elégia formájában adja elő, az sem távolítja tőlük: valamennyi próféta előszeretettel beszélt verses formában. (Arról persze egyikük sem ejt szót, hogy
e verseket otthon előre, gondosan leírták volna; de ki sem lehet ezt zárni,
hiszen YHWH gyakran előre elmondja, mit kell majd a prófétának beszélnie, s ez alatt adott esetben a költői ihlet is érthető.)
Igaz, mindennek ellene vethető, hogy e hagyománynak van egy, az összes
eddig idézettől korábbi lejegyzése: Démosthenés egyik beszédében. És
126
127
128

Busolt 217.
deixei dé manién men emén baios khronos astois… Solón frg. 14 Gentili-Prato
ld. 37. sz.j.!
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ott éppen a maniamotívuma hiányzik! A legendás szónok Solónról szólva
mondja a következőket: „Ő, miután Salamis elszakadt az athéniaktól, és
miután megszavazták, hogy ha valaki azt mondaná, vegyék vissza, halál
a büntetése, egyéni kockázatot vállalva, miután költött egy elégiát, elénekelte, és a földet is megóvta a város számára, és a meglevő szégyentől is
megszabadította azt.”129
Azt bizonyítaná ez, hogy a „színlelt” megszállottság hagyománya később,
másodlagosan keveredett a hagyományba? Nem feltétlenül. Igaz, Bohren
annak idején ezt bizonyítéknak tekintette arra, hogy a Kr.e. 4. századi emlékezet szerint Solón még „kockázatot vállal”-t fellépésével, tehát éppen
nem színlelt őrültséget, hanem a büntetés ódiumát is vállalva, egyenesen
lépett fel programjával.130 Leutsch is Démosthenést hozza fel legvégső érvül.131 Duncker szintén Démosthenésre hivatkozva minősíti a színlelt őrültség hagyományát díszítőelemnek.132 Ám ne feledjük: Démosthenés szavai
egy politikai szónoklat hevében hangoznak el, az örök nagy ellenfelet,
Aiskhinést ostorozandó. Hogy a vele szemben idealizálni kívánt Solónról
szólva szelektálja az ismert motívumokat, s csak azokra hivatkozzék, amelyek minden szempontból a legelőnyösebb színben mutatják a bölcset – ha
azt mondjuk, hogy az ilyen eljárás nem volt idegen Démosthenéstől, még
igen finoman fogalmaztunk.
Nincs tehát okunk a teljes Salamis-hagyomány eredetiségében kételkedni. Ez arra látszik mutatni, hogy Solón volt az, aki tanult, s nem is csak
Ezekiéltől, hanem tágabban az ószövetségi prófétáktól. S a tanultakat logikusan mindkét esetben olyankor alkalmazta, amikor saját, otthonról jól
ismert politikai gyakorlata, a problémának racionális érvekkel történő,
nyilvános megvitatása átmenetileg lehetetlenné vált – már akár egy átgondolatlan népgyűlési határozat, akár egy sikeres tyrannos-jelölt miatt.
Hogy mikor és hogyan volt módja tanulni tőlük? Nos, Peisistratos uralomra jutásakor, Kr.e. 561-ben már mindenképpen túl van tízesztendős keleti
129	Démosthenés 19. 252. ekeinos men ge aphestékyias Salaminos Athénaión kai
thanaton zémian pséphisamenón, an tis eipé[i] komizesthai, ton idion kindynon
hypotheis elegeia poiésas é[i]de, kai tén men khóran <an>esóse té[i] polei, tén d’
hyparkhusan aiskhynén apéllaxen.)
130 Bohren 185.
131 Leutsch 137-138.
132	Duncker 144.
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útján, mely a hagyomány szerint közvetlenül követte törvényhozói tevékenységét.133 E tevékenységet ma már jó néhány kutató a hagyományos
datálásnál későbbre, az 570-es évekre teszi,134 s ennek megfelelően a keleti
utat 569-560 közöttre.135 Ami a salamisi elégia előadását s az ahhoz kötődő
jelenetet illeti, ez Plutarkhos szerint még az első szent háború (Kr.e.590
k.) előtt történt volna,136 ám különböző kronológiai megfontolásokból
Toepffer,137 Wilamowitz138 és az előbbi nyomdokait követő Hignett139
egyetértenek abban, hogy valójában ennek is Solón öregkorában, nem sokkal Peisistratos hatalomra jutása előtt kellett lejátszódnia.
Ha ezek szerint Solón mindkét említett „jelképes cselekedete” a keleti utat
követően zajlik, akkor egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy ennek az útnak során volt módja megismerkedni az izraelita prófétai gyakorlattal. Igaz,
arról semmilyen információnk nincs, hogy akár Babylónba, akár Jeruzsálembe eljutott volna. Ám az argumentum e silentio önmagában nem elég
ahhoz, hogy ezt kizárhassuk. Ha feltételezzük, hogy járhatott arrafelé, akkor az ezekiéli hagyománnyal még egészen frissiben találkozhatott: a próféta utolsó fennmaradt beszéde 571-ben hangzott el.140 Ám ha nem akarjuk
ezt megengedni, s maradunk azon helyszíneknél, melyeket a források megemlítenek, vagyis Kyprosnál,141 Lydiánál142 és Egyiptomnál,143 akkor sem
kell hipotézisünket feladnunk: hiszen Egyiptomban az egyik legkorábbi és
a későbbiekre nézve legjelentősebb zsidó galutot találhatta. (Az persze már
csak felelőtlen képzelgés lenne, ha azon kezdenénk tépelődni, hogy vajon
lehetett-e még módja személyesen is találkozni Jeremiával Egyiptomban
vagy Ezekiéllel Babylónban, ha mégis járt az utóbbi környéken is.)
133	Hérodotos I. 29. 1-2.; Aristotelés 11. 1.; Plutarkhos: Solón 25. 6. skk.;
134	Markianos 20.; ld. még Sealey tanulmányát! (de ezzel szemben Grant 1987. 47.)
135	Markianos 17.
136 Plutarkhos: Solón 11. 1. Ehhez ragaszkodik Meyer (646.), Busolt (247.) és Lendle
(51.)
137 Toepffer 51-52.
138 Wilamowitz I. 268., II. 66.
139	Hignett 113. 5. sz.j.
140	Rózsa 203.
141	Hérodotos V. 113. 2.; Plutarkhos: Solón 26. 2-4.; Diogenés Laertios I. 50., 51.
142	Hérodotos I. 29. 1. skk.; Plutarkhos: Solón 27. 1. skk.; Diogenés Laertios u.o.
143	Hérodotos I. 30. 1.; II. 177. 2.; Aristotelés 11. 1.; Plutarkhos: Solón 26. 1.; Diogenés
Laertios u.o. 50.
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Annyi bizonyos: olyan izraelitákkal, akik e próféták emlékét őrizték, kultuszát ápolták, jelképes cselekedeteik emlékét hagyományozták, minden
nehézség nélkül összeakadhatott tíz év alatt. Szót értenie sem lehetett nehéz velük, ha elfogadjuk a hagyományt, hogy „fiatal korában kereskedésből élt”144 – akkor ugyanis alighanem kellett ismernie a föníciai nyelvet, az
pedig nagyon közel állt a héberhez. S ha már szót váltott velük, ne feledjük: arról a Solónról beszélünk, aki még aggastyánkorában is dicsekedve
énekli:
„Bárha öregszem, még egyre sokat tanulok”145
Végezetül hadd búcsúzzunk egy elgondolkoztató idézettel azoktól, akik
gondolatmenetünket talán a megengedhetőnél merészebbnek éreznék.
„...a kritikai értelmiségi – az autonom személyiség.” Kívánhatnánk-e a
fenti szavaknál találóbbakat, ha Solónt kívánnánk jellemezni: a démosszal
és az arisztokratákkal egyidejűleg szemben álló, a pártharcok dühöngése közepett a maga egyéni véleményét hangoztató, a tömeg és a tyrannos
nyomásának egyformán ellenálló, kizárólag saját etikai mércéje szerint
szóló és cselekvő politikust és költőt? Pedig Komoróczy Géza e szavakat
Jeremiáról, az ószövetségi prófétáról szólva fogalmazta meg!146 Ha tehát a
próféták világában felbukkanhatott és meghatározóvá válhatott egy ilyen, a
közfelfogás szerint inkább a profán, deszakralizált hellén gondolkodáshoz
és közélethez illő egyéniség – oly képtelenség-e elképzelni a fordítottját,
hogy adott esetben a hellénség ipso facto „autonóm, kritikai értelmiségije”
is felléphetett úgy, ahogyan az ószövetségi próféták szoktak?
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VÍZ Péter
Krisztusi Szolidaritás – Magyarország, ügyvezető igazgató

Keresztényellenes jogsértések
a világban – 2010
1. Afganisztán
A „Church World Service” és a „Norwegian Church Aid” nevű segélyszervezeteket az a vád érte 2010 júniusban, hogy muzulmánokat kényszerítettek
kereszténységre. Ezért az afgán hatóságok a vizsgálat idejére átmenetileg
fölfüggesztették a tevékenységüket. Kabuli parlamenti képviselők halálbüntetést követelnek a kereszténységre tértekre.

2. Algéria
Hocine Hocini és Szálem Fellak algériai keresztények ramadán (muzulmán böjti hónap) idején nyilvános helyen étkeztek. Ezért a rendőrség őrizetbe vette őket. Az államügyész három év börtönt követelt rájuk, de a
bíró mindkettőjüket szabadon engedte. Alig két héttel később egy muszlim
hívő, aki ugyanezt a „bűntettet” követte el, két év börtönt kapott.
A kormány 2008-ban fogadta el az áttérést tiltó törvényt, amely szigorúan büntet mindenféle keresztény hittérítő tevékenységet. Ennek ellenére
folyamatosan nő a keresztények száma a 35 milliós, túlnyomórészt muzulmán országban. Leggyorsabban a berberek lakta Kabylei tartományban
terjed a kereszténység.
Gyülekezetének beiktatása óta fenyegetések érik Tinzi Ouzo város lelkészét. Iszlámisták 2010 elején bántalmazták, és fölgyújtották a templomát.
A tüzet szerencsére sikerült időben eloltani. A muzulmán biztonsági szolgálat csak késve vagy egyáltalán nem reagál a keresztények elleni erőszakos cselekményekre Algériában.
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3. Azerbajdzsán
A muzulmán állam ellenséges a keresztény kisebbségekkel szemben, de
leginkább a szabadegyházakat üldözi. Javid Singarov baptista lelkészt erőszakkal elválasztották a családjától és kiutasították Azerbajdzsánból, csak
azért, mert egy házi istentiszteleti közösséget vezetett.
2010 áprilisában két rendőr kereste föl Saur Balajev baptista lelkészt
Aliabad városban. A „törvénnyel való „kellemetlen találkozással” fenyegették meg a papot, ha nem oszlatja föl a gyülekezetét. Balajev közössége
15 év óta próbál állami elismeréshez jutni. A lelkész 2007-ben már tíz hónapot töltött börtönben.
Egy bakui szabadegyházi gyülekezet imahelye gyújtogatásos merénylet áldozata lett. A hívek arra kényszerültek, hogy újra regisztráltassák magukat,
amit a kormány megtagadott. Ezért a mintegy 1500 tagot számláló közösség nem működhet tovább. Az állami bejegyzést rendszerint teljesíthetetlen bürokratikus követelményekhez kötik. Emiatt a gyülekezetek többsége
illegalitásba kényszerül.

4. Banglades
Iszlámisták Barisalban (Dél-Banglades) elrabolták Silvia Merry Sarker 12
éves keresztény kislányt. A kiskorú gyereket feleségül kényszerítették a
muzulmán Al-Amin Fariahoz. A rendőrség semmit tett az ügy földerítése
érdekében. Az emberrablás gyanúsítottai ma is szabadlábon vannak.
A jamalpuri hatóságok olyan elcsépelt vádakkal illetik a keresztényeket,
mint hogy lepénzelik a muzulmánokat, hogy kereszténységre kényszerítsék őket. Johura és Komola Begum keresztény nőket is ezért ítélték súlyos
pénzbüntetésre.

5. Belarusz Köztársaság
Alekszander Lukasenko diktátor egyik magas rangú hivatalnoka ezt nyilatkozta: „Nálunk ortodoxok, és katolikus keresztények, valamint muzulmánok vannak – ezek a mi vallásaink. A többi csak szekta.” Az állam által
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nem elismert felekezeteket súlyosan elnyomják. Nemrég egy Vityebszk
környéki baptista közösségnek kellett bűnhődnie, mert istentiszteletet tartottak.
Néhány hónapja született a döntés: a nem bejegyzett vallási közösségek
már nem kapnak büntetést. A rendelkezés hátterében meghúzódó jogi indoklás azonban sántít: Jurij Petrevics lelkészt 2010 márciusában a grodnoi
szabadegyházi gyülekezetben betöltött vezető szerepe miatt pénzbüntetésre ítélték. Az összeg nagysága meghaladja a havi átlagkereset felét.
Fehéroroszország lakosságának túlnyomó többsége orosz-ortodox keresztény.
A minszki pünkösdista „Új Élet” gyülekezetét pénzbüntetésre ítélték, mert
a templomhoz tartozó játszótéren fű nőtt – jelentette ki az illetékes hatóság. Lukasenko elnök diktatúrája önkényes intézkedésekkel kényszeríti
illegalitásba a nem állami szervezeteket, hogy megtörjön minden politikai
ellenállást. A keresztény gyülekezeteket különösen üldözik.

6. Bhután
A mintegy 700 000 lakosú buddhista királyságban, amely a világ egyik legelzártabb országa, nem lehet keresztény templomot építeni, ezért a mindössze hatezres keresztény kisebbség tagjai csak titokban gyülekezhetnek.
Mindenféle hittérítő tevékenység tilos, és súlyos büntetést von maga után.
A 700 000-es, többségében buddhisták által lakott Bhutánban három évtizede üldözik a keresztényeket, akik a hinduista Nepálba menekülnek. Ám
cseberből vederbe kerülnek: Nepálban a hindu szélsőségesek támadják
meg őket.
Félő, hogy a buddhista Bhutánban bevezetik az úgynevezett „áttérés elleni
törvényt”. A timpui parlament már tárgyalja a beterjesztést. Más országokból származó tapasztalatok szerint az ehhez hasonló törvényekből eredő
alaptalan vádak és önkényes ítéletek elsősorban a keresztény közösségeket
fenyegetik.
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7. Burma / Thaiföld
A burmai (Mianmar) katonai diktatúra elnyomja az etnikai kisebbségeket,
köztük a nagyrészt keresztény karén népet. A katonaság fölgyújtja az iskoláikat és az egészségügyi központokat. A zaklatások miatt sokan a szomszédos Thaiföldre menekülnek, ahol azonban a hazatoloncolás veszélye
fenyegeti őket.
Mintegy 140 000 Thaiföldre menekült burmai – köztük sok, a karén néphez tartozó keresztény – sorsa bizonytalan. 2009 végén 4500 hmongot,
akik között szintén sok a keresztény, toloncoltak vissza a kommunista Laoszba. A burmai menekültek hasonló kiutasításra számíthatnak a buddhista
milicisták uralta alkotmányos monarchiából.
A katonák megtámadták Tha Dah települést, és fölégettek 50 házat, egy iskolát és a templomot. Az elűzött falusiak a karén népcsoport tagjai, és mind
keresztények. „A katonai diktatúra így nyomja el a keresztény kisebbséget
a buddhisták javára” – magyarázta egy megfigyelő. Burma lakosságának
túlnyomó többsége buddhista.

8. Egyesült Királyság
A „Christian Institute” hosszú listát közöl arról, hogy számos esetben akadályozzák nyilvános keresztény események megtartását az országban. George Carey volt anglikán érsek arra biztatja a társadalmat és az államot,
hogy újra emlékezzen keresztény gyökereire és hagyományaira.

9. Egyiptom
Országszerte tüntetéseken ítélték el Abdu Georgi kopt keresztény meggyilkolását, akit iszlámista elkövetők a nyílt utcán öltek meg. A merényletben
egy másik kopt hívő súlyosan megsérült. Az ügyben, melyben iszlámistákat
vádolnak a tett elkövetésével, még nem született ítélet. Egyiptomban korábban keresztények meggyilkolásáért csak a legritkább esetben született
igazságos ítélet.
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Myrna Gamal Hanna 20 éves kopt keresztény lányt Alexandriában sikerült
kiszabadítani az őt erőszakkal visszatartó muzulmán család fogságából. A
biztonsági szolgálat (SSI) tisztjei erre letartóztatták és megkínozták Hanna
hozzátartozóit, és arra kényszerítették az édesapát, hogy 2009 októberében
ismét kiszolgáltassa lányát a muzulmán családnak.
Egy muzulmán férfi sértve érezte magát, ezért három hozzátartozójával
együtt megölte Hanna Rezk kopt keresztény lányt. Iszlámista szélsőségesek Minya tartományban kővel dobálták meg a gyászmenetet, autókat törtek össze és megfenyegették a helyi keresztényeket. A koptok ellen elkövetett gyilkosságok és más bűncselekmények tettesei Egyiptomban gyakran
szabadlábon maradnak.
Iszlámisták 2009. december végén Farshoot városkában megtámadták a
koptokat, és megrongálták a keresztény tulajdonban lévő házakat és üzleteket. A hatóságok, állítólag saját biztonságuk érdekében, több keresztényt
elköltöztettek. A zavargások oka: egy keresztény feltételezések szerint
zaklatott egy muzulmán lányt.
Iszlámista merénylők a kopt ortodox keresztények karácsonyán golyózáport zúdítottak a templomból távozó hívekre Nagaa-Hammadiban. Nyolc
hívőt megöltek, és tizenötöt súlyosan megsebesítettek. A CSI elítélte a
gyilkosságokat, és 2010. január 23-án részt vett a koptok által szervezett
berni, majd a február 17-i genfi tüntetésen.
A kopt keresztény kisebbség nem élvez a muzulmán többséghez hasonló
jogokat. Templomok építéséhez vagy felújításához az egyiptomi államelnök engedélyére van szükség. Mecsetek építésénél azonban a városi önkormányzat beleegyezése is elegendő. A keresztények számára már az is
veszélyt jelent, ha a parlament épülete előtt tüntetnek a jogaikért.
Az iszlámról kereszténységre tért Maher el-Goharynak el kell hagynia a
hazáját. A férfi Dina nevű lányával jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.
A hatóságok elvették az útlevelüket, és megtagadták új felekezeti hovatartozásuk bejegyzését a dokumentumaikba.
Mersa Matrouh kikötővárosban 2010 márciusában több ezres muzulmán
tömeg támadta meg a 400 fős kopt gyülekezetet mise idején. Mintegy 25
keresztényt kórházba kellett szállítani, köztük nőket és gyerekeket. A tá337

madók kopt tulajdonban lévő házakat, üzleteket és autókat tettek tönkre. A
rendőrség csak másnap jelent meg, hogy biztosítsa a kopt negyedet.
2010. február végén szabadon bocsátottak négy muzulmán férfit, bár alapos a gyanú, hogy részesei voltak egy gyilkosságnak. 2009. október 19-én
megölték Farouk Attalah keresztény papot, mivel a fia beleszeretett egy
muszlim lányba.
Ítélethirdetés helyett felfüggesztés. Az iszlámról keresztény hitre tért Mohamed Ahmed Hegazi egyiptomi állampolgár személyi okmányaiba ezután sem jegyzik be azt, hogy keresztény vallású lett. A kairói bíró 2010.
április 27-én határozatlan időre leállította az eljárást. Az ügy előző bírája
már 2008 elején kijelentette: Hegazi „lélekben lehet ugyan keresztény, de
papíron soha”.
2010. március 12. Erőszakos lázongások Marsa Matrouh tengerparti térségében: 2000–3000 főnyi iszlámista tömeg támadta meg a helyi kopt közösség épületét és szociális intézményeit, amelyekben mintegy 400 nő, gyermek és férfi tartózkodott. A megtámadottak közül legalább 25-en súlyos
sérüléseket szenvedtek. A fanatikusok házakat és autókat gyújtottak föl.
Muzulmánok és keresztények összevitatkoztak az élelmiszerjegyeken,
melynek következtében a muzulmánok megtámadták a keresztény Shawky
család otthonát. Négy keresztényt késszúrásokkal és botokkal súlyosan
megsebesítettek. A rendőrség csak egy óra múlva szállt ki a helyszínre,
ahol három kiskorút és egy 60 éves cukorbeteg férfit vettek őrizetbe.
Ephraim Shehata kopt keresztény és világi prédikátor csodálatos módon
túlélte az iszlámisták támadását. Súlyos lőtt sebéből felgyógyulva hajlandó a bíróság előtt is vádat emelni a terroristák ellen, ha a kormány végre
megadja neki a templomépítési engedélyt.
Evangéliumi keresztényeknek el kellett hagyniuk Luxor központjában
lévő imaházukat. Az indok: állítólag zavarták az archeológiai ásatásokat.
Az épületet állami rendelkezés alapján lerombolták. A keresztények – muzulmán szomszédaikkal ellentétben – semmiféle kárpótlást nem kaptak.
Mahrous Karam lelkész panaszt emelt a hátrányos megkülönböztetés miatt.
Marsa Matrouh városában a kopt keresztények támadásoktól való félelmükben védőfalat emeltek a templom köré. Az imámok „szent háborút”
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hirdettek ellenük a pénteki imán. A fölhergelt muzulmánok kövekkel dobálták a falak mögött meghúzódó több mint 400 koptot. A támadás több
mint húsz sebesültet követelt. A rendőrség csak egy óra múlva érkezett a
helyszínre.
Oszama Maatouk 2009 novembere óta őrizetben van, mivel iszlámról keresztény hite tért. A kairói kormány tagadja letartóztatását, annak ellenére, hogy a foglyot hamis néven egy másik fegyintézetbe szállították. Az
egyiptomi börtönök állapota rémisztő, embertelen és megalázó. Emberi jogi
szervezetek jelentései szerint gyakoriak a kínzások és a bántalmazások.
Kopt katolikusok engedélyt kaptak a kormánytól, hogy egy templomot és
iskolát építhessenek Kairótól északnyugatra. Mivel az utóbbi években nagyon ritkán fordult elő ilyesmi, Mina püspök a következő szavakkal illette
az engedélyt: „A koptok hite nagyon erős, és soha nem hagytuk abba az új
templom iránti óhajunkat tudatni a világgal.”
2010. szeptember elején több mint 300 rendőr támadta meg a Fayoum
város közelében található Szent Makariosz kopt-keresztény kolostort, és
megvertek 85 szerzetest. A brutális incidens oka egy illegálisnak vélt építkezés megakadályozása volt. A rendőrroham során két szerzetes és egy
novícius sérült meg.

10. El Salvador
A kormány évekig tartó halogatás után végre elfogadta az Inter-Amerikai
Emberi Jogok Bizottsága jelentését. A dokumentum leszögezi, hogy az
1980-ban meggyilkolt Oscar Romero katolikus érsek merénylőinek elítélését „a hatalom az igazságszolgáltatás nyilvánvaló manipulálásával” akadályozta.

11. Eritrea
Kilenc őrizetbe vett keresztény, mindannyian egy, az állam által nem elfogadott gyülekezethez tartoztak, meghalt a börtönben. Az Open Doors
szervezet adatai szerint Eritreában jelenleg legalább 2800 – elsősorban
339

szabadegyházi – keresztény hívőt tartanak börtönökben szörnyű körülmények között.
Isaias Afewerki államelnök marxista rendszere továbbra is elnyomja a szabadegyházakat. A vallási rendőrség őrizetbe vett 30 nőt egy imatalálkozón.
Eritreában csak az iszlámot, az ortodox katolikusokat és az evangélikusokat ismerik el.
A rezsim nemzetközi pénzügyi támogatást követel a vallási közösségek
számára, ugyanakkor mindent szigorúan ellenőrizni akar, ami szerinte kapcsolatban áll a vallással. Ezért bírósági eljárást indítanak a szabadegyházak
hívői ellen. Hana Asgedom, a kétezer őrizetben lévő keresztény egyike
belehalt a rendőri kínzások okozta sérüléseibe.
Az ötmilliós Eritreában több mint 1400 ortodox lelkészt és diakónust soroztak be a hadseregbe. A kormány 2005-ben eltörölte a rájuk vonatkozó
mentességet. Mivel az intézkedés következtében már most is sok gyülekezetnek nincs lelkésze, a templomok sorra zárják be kapuikat. Az eritreai
keresztények többsége ortodox hívő.
A diktatórikus rendszer kivételesen kegyet gyakorolt: 2009–2010 folyamán
egészségügyi okokra való hivatkozással több foglyot szabadon engedtek.
Asmarában jelenleg is több mint 2000 embert tartanak őrizetben lelkiismereti okokból. Sokan közülük keresztény szabadegyházak tagjai, amelyeket
nem ismer el a marxista hatalom, és ezért tiltja, sőt üldözi őket.
A fővárosban, Asmarában a rendőrség 2010 májusában őrizetbe vette a
„Faith Church of Christ” szabadegyház tizenegy tagját, köztük Mesfin és
Tekie lelkészeket, valamint több kiskorút. Eritreában több mint 3.000 keresztény tartanak fogva azért, mert az állam által nem elismert felekezet
tagjai. Sokan közülük embertelen körülmények között szenvednek.
Az Open Doors segélyszervezet adatai szerint több mint 2800 – főleg szabadegyházi – keresztény hívőt tartanak fogva az ország börtöneiben. A
marxista felkelőkből alakult rendszer 2002. május óta csak az ortodox, a
katolikus, a protestáns és az iszlám vallást ismeri el.
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12. Észak-Korea
Több mint 140 egyházvezető, köztük Észak- és Dél-Koreából, találkozott
a világ minden tájáról Tsuen-vanban (Hong Kong). A konferencia célja:
a két Korea jelenlegi keserű megosztottsága ellenére a polgároknak egy
napon békében és kiengesztelődésben kell egyesülniük.
Becslések szerint mintegy 70 000 észak-koreai keresztényt tartanak fogva munkatáborokban. Az „üldözött keresztények világlistáját” évek óta
Észak-Korea vezeti. Olyan országokat előz meg, mint Irán, Szaúd-Arábia,
Afganisztán vagy Jemen. A sztálinista diktatúrában a keresztényeket letartóztatják, kényszertáborokba zárják, sőt kivégzik a hitük miatt.
Paul Estabrooks, az Open Doors segélyszervezet munkatársa a földalatti
egyházak helyzetéről szólva kijelentette: „Gyakorlatilag csak a legszűkebb
rokonok tartoznak közéjük. Még énekelni sem mernek, mert attól rettegnek,
hogy valaki meghallja őket.” Az Open Doors becslései szerint körülbelül
400.000 keresztény lehet Észak-Koreában. Közülük mintegy 100.000-ren
munkatáborokban élnek, a többiek titokban gyakorolják a hitüket.
2010. április végén emberi jogi szakértők Brüsszelben első alkalommal vetíthették le EU parlamenti képviselők előtt a „Kimdzsongilia” című filmet,
amely a világ legrémisztőbb totalitárius rendszerének koncentrációs lágereibe és munkatáboraiba zárt százezrek szenvedéseit mutatja be. A fogva tartottak között rengeteg keresztény van. A kényszertáborból menekült
Shin Dong-Hyuk túlélő szemtanúként vett részt az eseményen.
A keresztény Aijalon Gomes emberi jogi szakértő 2010 nyarán az USA-ban
rendezett imatalálkozókon és Észak-Koreában tett látogatásán fölhívta a figyelmet a sztálinista diktatúra kilátástalan emberi jogi politikájára. Gomest
már a kommunista állam határán letartóztatták, és nyolc év munkatáborra ítélték. Gyors szabadulását Jimmy Carter volt amerikai elnöknek köszönheti.
A világ utolsó sztálinista diktatúrája börtönnel, magánzárkával és kényszermunkatáborral bünteti a keresztényeket. Csak alig néhányukat ismerhetjük név szerint. Egyikük az 50 éves Son Jong Nam. A legfrissebb jelentések szerint a kereszténységre tért katonatiszt a kínzások következtében
életét vesztette a fogságban. A CSI korábban nemzetközi tiltakozó akciót
szervezett kiszabadításáért.
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13. Fülöp-szigetek
Az iszlámisták fogságában lévő Michael Sinnot (79 éves) ír katolikus pap
2009. november közepén kiszabadult. Szabadságát mérsékelt muzulmánoknak köszönheti, akiknek sikerült elérni, hogy a szélsőségesek váltságdíj fizetése nélkül engedjék el a katolikus papot.
Az „Abu Szajaf” iszlámista terrorszervezet tagjai Isabela városban épületeket és egy templomot robbantottak föl. Az ezt követő lövöldözések négy
ártatlan halálos áldozatot követeltek. Az iszlámisták ki akarják erőszakolni
a muzulmán többségű déli országrész leválását a Fülöp-szigetektől, hogy
ott egy „Istenállamot” hozzanak létre.
A milicisták és rendőrök közös offenzívájára válaszul az Abu Szajjaf
iszlámista terrorszervezet 30 tagja 2010 júniusában lecsapott a keresztényekre. A támadók Basilan szigetén lefejeztek három keresztény fakitermelőt. A több mint egy évtizede lázadó felkelők szoros szövetségre akarnak lépni Osama bin Laden iszlámista vezetővel.

14. Gáza
A gázai övezetben 1,4 millió muzulmán mellett mintegy 3500 keresztény
él, akiket a radikális muszlimok elnyomnak. A keresztény templomokat és
házakat szinte naponta érik támadások. A keresztényeket arra kényszerítik,
hogy együttműködjenek a Hamasz terrorszervezettel. Családjaik, és tulajdonuk védelmében bele kell törődniük kiszolgáltatott helyzetükbe.

15. India
Joseph D’souza, „India Martin Luther Kingje” fölemelte szavát az „érinthetetlen” dalitok érdekében, amely a hatalmas ország legmegvetettebb
kasztja. Indiában legalább 250 millió dalit él, akik közül sokan keresztények. „Szeretnénk, ha a mi nemzedékünk megszabadulna a dalit-rémálomtól (…). A dalitok is, éppúgy mint bárki más, Isten képmásai.”
Hindu szélsőségesek Nalgonda körzetben súlyosan megsebesítették
Vanamali Parishudham lelkészt. Három évvel ezelőtt a hindu fanatikusok
342

ugyanezen a helyen elfogtak egy másik lelkészt, de neki sikerült elmenekülnie. Bár Vanamalit is újabb támadások fenyegetik, ő tovább szolgál, és
nem hagyja magára gyülekezetét.
Hindu szélsőségesek Asszám szövetségi államban összeverték Tarun
Akansha prédikátort, mivel az keresztény irodalmat terjesztett. A súlyosan
sérült férfit vérbefagyva hagyták feküdni az utcán. A túlnyomórést hinduk
által lakott körzetekben most is hagyományosan veszélyes az evangélium
terjesztése.
Karnataka szövetségi államban a helyi keresztények segítségének köszönhetően háromnapi fogva tarás után óvadék ellenében szabadon engedték
Ganesh és Lamban hittérítőket. Hindu szélsőségesek azzal vádolták őket,
hogy hindukat kényszerítettek kereszténységre. Indiában egyre növekszik
a keresztények elleni támadások száma.
Madja Prades államban hat hindu szélsőséges megtámadta és eszméletlenre verte Paasu Ninama lelkészt, akit egy megbeszélés ürügyén elcsaltak. A
merénylők hittérítő tevékenysége miatt gyanússá akarták tenni a papot a
hatóságok előtt.
Hindu fanatikusok 2009. december 8-án fölgyújtották a „Jesus Lights
Manna” szabadegyház templomát. Két gyújtogatót sikerült letartóztatni.
Gururam Patra hindu szélsőséges arra biztatta társait, hogy erőszakolják
meg a 28 éves Meena Lalita Barwa orisszai katolikus apácát. A rendőrség
2009 decemberében őrizetbe vette Gururam Patrát.
Hindu szélsőségesek 20 000 keresztényt üldöztek el Orissza szövetségi
államból, akiknek idegenben kellett megünnepelniük 2009 karácsonyát. A
menekültek a fanatikusok újabb támadásaitól való félelmükben máig nem
mertek visszatérni szülőhelyükre.
Hindu fanatikusok Hyderabadban a vasárnapi misén benyomultak Benhur
lelkész templomába, elrángatták az oltártól, és megverték. A segítségére
siető hívőket szintén megtámadták. A szabadegyház tagjait már korábban
is érték fenyegetések, és megtiltották nekik az igehirdetést.
A kegyetlen indiai keresztényüldözés ellenére ugrásszerűen nő a gyülekezetek száma. David Rice, az „India-Evangelical-League” nevű missziós
szervezet vezetője kijelentette: „bár eddig, Istennek hála, egyetlen lelké343

szünket sem ölték meg, többet megvertek, vagy háttérbe szorítottak a hite
miatt. Ez azonban nem ok arra, hogy föladjuk a hivatásunkat.”
2008 óta Orissza szövetségi állam Kandamal nevű körzetében föllángoltak
a keresztényellenes támadások. Hindu szélsőségesek elűzik a keresztény
lakosokat, akik a mai napig nem térhettek vissza szülőhelyükre attól való
félelmükben, hogy hindu vallásra kényszerítik őket. Eddig csak néhány
eset került bíróság elé. A gyilkosok nagy része, köztük politikusok, jelenleg is szabadlábon van. Raphael Cheenath, Orissza érseke, követeli, hogy
szolgáltassanak igazságot az elűzött keresztényeknek.
A hindu szélsőségesek Karnataka szövetségi államban (Dél-India) rendszeresen megtámadják a keresztényeket. A véres rajtaütések célja, hogy
megakadályozzák az „érinthetetlenek” – az úgynevezett dalitok – kereszténységre térését, ami megbontja az embertelen indiai kasztrendszert. Az
áttért dalitok is elítélik a kiújult erőszakos cselekményeket.
A rendőrség 2010 márciusában kivonult a kanwari katedrálishoz (Karnataka
tartomány). Óva intették a püspöki helynököt az olyan keresztény irodalom és képek terjesztésétől, ami sértheti a hinduk érzelmeit. A hindu szélsőségesek uralta szövetségi államban egyre többször támadják meg a keresztényeket.
A hindu fanatikus Rashtriya Swamyasevak Sangh (RSS) szervezet tagjai
2010 februárjának végén Karvarban (Karnataka tartomány) úgy megverték
David Lambani és Satish keresztényeket, hogy kórházba kellett szállítani
őket. Bár John Kuardon lelkész följelentést tett az ügyben, eddig még senkit sem vettek őrizetbe.
Neethinathan, Chinglepet katolikus püspöke sajnálatát és együttérzését fejezte ki a 25 milliós indiai keresztény közösség nagy részének elnyomása
miatt. „A dalitokat (érinthetetlenek kasztja) születési és vallási alapon is
kirekesztik. Ez nyílt seb az indiai társadalom testén. Addig nem is élhetnek
jólétben, míg ez a gyakorlat meg nem szűnik.”
Hindu szélsőségesek 2010 áprilisában Madja Prades államban meg akarták
támadni egy háromnapos evangéliumi béketalálkozó 5.000 résztvevőjét.
A biztonsági erőknek azonban sikerült megakadályozni a vérengzést, és
előzetes óvintézkedésekkel megvédték a négy nagy gyülekezet által szervezett összejövetel biztonságát.
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Hindu szélsőségesek 2010 áprilisában több támadást intéztek keresztény
hittérítők ellen Madja Prades államban. Április 17-én menekülés közben
megölték Amit Gilbert 23 éves teológiai hallgatót, és több keresztényt vascsövekkel és bambuszbotokkal súlyosan bántalmaztak.
A hindu szélsőségesek által a súlyos krízishelyzetbe jutott Orissza államban megerőszakolt Mína Lalita Barva katolikus apáca bírósági ügye teljes
erővel halad előre. Jelenleg tizenkilenc gyanúsított van már őrizetben.
A „Sri Rame Sene” nevű szélsőséges hindu csoport tagjai 2010. júniusban Karnataka szövetségi államban a gyülekezet egyik házában megtámadták Vasanthe Kathedar 30 éves lelkészt. Orissza államhoz hasonlóan
Karnatakában is egyre többször zaklatják a keresztényeket.
Szélsőségesek Assamban (Északkelet India) nem sokkal az „Evangélium
Ázsiáért” elnevezésű szabadegyház új imaházának elkészülte előtt három
kísérőjével együtt megölték Adzsit Bansi lelkészt. Johannan, a gyülekezet elnöke elmondta: „Adzsit a feleségét és két gyermekét hagyta árván.
A gyülekezetünk elvesztette a pásztorát. Ezekben a nehéz időkben nagy
szükségünk van testvéreink minden imájára.”
Hindu szélsőségesek a 2010. április 29. –június 1. közötti rövid időszakban 11 támadást intéztek keresztények ellen. A legtöbb merényletet főleg
Karnataka, Andra Pradesh és Madzsa Pradesh államokban követik el, ahol
fundamentalisták kormányoznak.
Orissza szövetségi államban továbbra is elnyomják a keresztényeket.
A hindu szélsőséges Manoj Pradhan 2010 júniusban megölte Parikhita
Nayakot, egy hatéves keresztény kislány édesapját, amiért hét év börtönre
ítélték, ám később óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az Orissza államban kitört keresztényellenes pogromok két évvel ezelőtt több mint száz
emberéletet követeltek.
A keresztény T. J. Joseph professzornak egy iszlámista támadás során
Kerala szövetségi államban levágták a jobb kezét. A tettesek alaptalanul
azzal vádolták, hogy megsértette az iszlámot. Amy, a professzor lánya így
nyilatkozott: „Apám jelenleg is az intenzív osztályon fekszik. A családunk
azonban megbocsátott a támadóknak.” Joseph professzor húga és édesanyja is tanúja volt a férfi megcsonkításának.
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Tizenöt hindu szélsőséges meztelenre vetkőztette a keresztény Amodinit,
majd megverték és késekkel megszurkálták a hinduk erőszakos megtérítésével vádolt nőt. A támadók többségét azóta őrizetbe vették. Azt azonban
most sem lehet tudni, hogy elítélik-e a tetteseket.
A karnatakai „Rama Sena” hindu szélsőségesei hittérítéssel vádolták, és
összeverték Vasant lelkészt, akit a helyi rendőrőrsre hurcoltak. A rendőrök
őrizetbe vették a súlyos állapotban lévő tiszteletest, és csak akkor engedték
szabadon, amikor a környék lelkészei kifizették helyette az óvadékot.
A hétgyermekes keresztény Subhash Nayakot 2010. augusztus 20-án ismeretlenek félholtra verték Kandamalban. A tettesek csak akkor hagyták abba
az ütlegelést, amikor azt hitték, hogy az áldozat már halott. Az Orissza
államban található Kandamalban a hindu szélsőségesek egyre gyakrabban
támadják meg a keresztényeket.
Fegyver és biblia: a keresztényellenes támadások néma tanúi. 2010. szeptember 10-én egy kandamali (Orissza állam) bíróság 6 év börtönre és 67
000 Ft-nak megfelelő rúpia pénzbüntetésre ítélte Manodzs Pradhan hindu
politikust. Pradhan a 2008 augusztusi véres keresztényellenes összecsapások idején meggyilkolta Bikram Nayak (30 éves) keresztény családapát.
A Dzsammi és Kasmír államban élő Ram Kumar Thapa keresztény hívőt
buddhista szélsőségesek megtámadták. Ugyanez történt Dilip Csakravarty
lelkésszel, Ganga Ram és
Shankar Lal keresztényekkel Csattisgarban, valamint Ravo George lelkésszel és Ramu gyülekezeti taggal Karnataka államban. A CSI 2010 szeptemberében nemzetközi tiltakozó akciót indított a helyi hatóságoknál, és
követelte a keresztények védelmét.

16. Indonézia
Egy indonéziai baptista közösség tagjai újra szabadon imádkozhatnak,
mert A. Sziaifullah legfelsőbb bíró érvénytelenítette Depok város polgármesterének korábbi határozatát, aki iszlámisták nyomására megtiltotta keresztény istentiszteletek bemutatását.
Iszlámisták Dzsakartában templomuk fölrobbantásával fenyegették meg
Lalamentik és Simanungkalit lelkészeket. A baptista gyülekezet tagjait úgy
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akarták megfélemlíteni, hogy a reggeli mise idejére ígérték a robbantást,
melynek célja a keresztények elűzése.
Bedali Hulu lelkész „Christian Baptist Church” nevű dzsakartai gyülekezete nem mutathat be többé házi istentiszteletet. A hatóságok iszlámista
szervezetek nyomására betiltották a szabadegyházak működését Indonéziában. Az országban erősödik az iszlám, melynek következtében negatív
színben tüntetik föl a keresztény felekezeteket.
A Nyugat-Jávai Ci-nanka település lakói engedélyt kaptak a „Szűz Mária”
katolikus templom fölépítésére, ám a hatóságok az iszlámista szélsőségesek nyomására azt később visszavonták. Dedi Mulyadi kormányzó utasítására leállították a munkálatokat.
Aceh állam kormányzója, Juszuf Irvandi nem hajlandó aláírni egy iszlámista
nyomásra benyújtott törvénytervezetet. Ha a rendelkezés hatályba lépne, a
házasságtörést a saría rendelkezései értelmében megkövezéssel vagy 100
korbácsütéssel büntetnék a jövőben.
Az iszlámisták által elüldözött keresztény teológiai hallgatók egy NyugatDzsakartai épületben találtak menedéket. A diákok nem fogadták el a hatóságok által fölkínált lebontásra érett romházat. Néhány egyetemista – egyikük Unang – éhségsztrájkba kezdett.
A világ legnépesebb muzulmán közössége (206 millió) a 240 millió lakosú
Indonéziában él. A mérsékelt, és szabad választásokon hatalomra került
központi kormány a tartományi kormányokkal együtt az iszlámisták nyomása alatt áll. A nyíltan hatalomfitogtató szélsőségesek legutóbb ÉszakSzumátrában támadták meg a keresztényeket, ahol porig égették egy szabadegyház és a pünkösdista gyülekezet templomát.
2010. február végén engedélyezték Cinangka (Nyugat-Jáva) település katolikusainak, hogy folytassák új templomuk építési munkálatait. Az igazságügyi hatóságok azután döntöttek így, hogy a hívők fellebbeztek a tiltás
ellen. A templom építését korábban iszlámista nyomásra állították le.
Világi és vallási vezetők együttesen követelik, hogy a központi kormány és a
rendőrség tiltsa be az „Iszlám Védelmi Frontot”. A csoport rendszeresen megzavarja azokat a rendezvényeket, amelyek nem egyeznek meg az ő iszlámista
elképzeléseikkel. Ugyanakkor támogatják az iszlámista milíciák kiképzését.
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A Dzsakarta közelében fekvő Depok és Tangerang városokban be akarják
vezetni a saría iszlám törvényt. A célkitűzés ellen tiltakozik a helyi lakosokból, politikusokból, aktivistákból és keresztényekből álló szövetség. Az
érintettek a nem muzulmán kisebbségek súlyos elnyomásától tartanak.
Három halott és öt sebesült: ez a mérlege a 2010 júliusában Ambonban,
Szulavézi (korábban Maluku) sziget fővárosában kitört, muzulmánok és
keresztények közti összecsapásnak. A két vallás hívei közti erőszakos
konfliktusok 1999–2001 között több ezer emberéletet követeltek. Több
száz templomot és mecsetet, valamint több ezer lakóházat is leromboltak.
Mivel Bogor település (Nyugat-Jáva) helyi rendőrsége lepecsételte egy
szabadegyház templomát, a hívek csak a lezárt épület előtt vehettek részt a
szentmisén. A közösség az ENSZ különmegbízottjához fordult a templombezárás ellen, tiltakozva a vallási türelmetlenség miatt.
A biztonsági szolgálat emberei 2010. július közepén lerombolták a nyugatjávai Limusnunggal település szabadegyházának templomát. Bár a helyiek
többségének nem volt kifogása az istenháza ellen, a hatóságok mégis engedtek egy radikális iszlámista csoport nyomásának, amely már 2008 óta
el akarta pusztítani a templomot.

17. Irak
Iszlámisták elrabolták dr. Szamír George Jusszif orvost. Miután családja
kifizette érte a váltságdíjat, a szélsőségesek 29 nap fogva tartás után szabadon engedték áldozatukat. Jusszif lánya ezt nyilatkozta édesapja kiszabadulás után: „Soha nem adtuk föl a reményt, hogy Isten közbelép, és apám
ismét hazatér.”
A CSI 2009. december 11–12-én konferenciát rendezett Bagdadban, ezzel
a címmel: „Milyen jövő vár az iraki keresztényekre?” Ez volt az első alkalom, amikor a vészhelyzetben lévő keresztények sorsát megismerhette a
nyilvánosság. A konferencia célja az volt, hogy rábírja az iraki kormányt,
hogy tegye lehetővé az elüldözött keresztényeknek, hogy újra visszatérhessenek a hazájukba.
2009 novemberében bombatámadást követtek el a moszuli káld-katolikus
Szent Efrem templom és Szent Teréz apácazárda ellen. Irakban 2003 óta
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számtalan történelmi nevezetességű templomot romboltak le, és több mint
600 keresztényt öltek meg merényletekben.
2010 elején a káld-katolikus Msgr. Emil Nona érseket nevezték ki Moszulba.
A nap akár örömünnep is lehetett volna, ám Szádalah Jusszif Jorjisz keresztény gyümölcskereskedő meggyilkolása gyászba borított mindent. Azt
megelőzően ismeretlenek Moszulban lelőtték Hikmat Szulejmán és Amjad
Hamid Abdullahad keresztény hívőket.
Az észak-iraki keresztények helyzete egyre aggasztóbb. Amil Nona,
Moszul érseke beszámolt róla, hogy ha a keresztények ellen az utóbbi időben elszaporodott merényletek tovább folytatódnak, a városból eltűnnek a
keresztények. Szélsőségesek egyetlen hét alatt négy keresztényt gyilkoltak
meg. Az érsek szerint a vérontás célja az, hogy Moszulból elűzzék a keresztény lakosokat.
Moszulban (Észak-Irak) megint lelőttek egy keresztény üzletembert. Ő már
a hatodik keresztény, akit egy héten belül meggyilkoltak. A bagdadi kormány nem képes hathatós védelmet nyújtani a fenyegetett kisebbségeknek.
A keresztények elvándorlása Mezopotámia földjéről tovább folytatódik.
Több mint 500, különböző felekezethez tartozó keresztény tiltakozott
2010. január 28-án Bagdadban az országban dúló keresztényellenes terror
és gyilkosságok miatt. Követelték, hogy a kormány nyújtson megfelelő
védelmet és biztonságot az iraki keresztények számára.
Az iszlámról kereszténységre tért Barrak kijelentette: „Ha Istenbe helyezed a bizalmadat, nincs mitől félned, mert Ő megvédelmez.” Eleinte a nő
muzulmán családtagjai beszélni sem akartak vele, de később megenyhültek, és fokozatosan javult a viszony köztük.
2010 áprilisában kezdte meg működését a dél-iraki Bászrában székelő
keresztény rádióállomás. Ahmad al-Szulajti, Bászra városi tanácsának elnökhelyettese kijelentette: „Nagy vívmánynak tartjuk a keresztény rádióadásokat. Ez bizonyítja, hogy az új Irakban helye van a nem-muzulmán
kultúrának is.”
Az iszlámisták és nacionalista kurdok támadásai következtében eddig több
mint 250 000 kereszténynek kellett elhagynia a szülőföldjét. A legtöbb
menekült Szíriában, Jordániában és Libanonban talált menedéket. Ám a
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keresztényeket ott is háttérbe szorítják, bár gyilkosságoktól nem kell tartaniuk. Azonban mindegyikükben él a remény, hogy egyszer még visszatérhetnek Irakba.
Hani Szalim Wadiba 34 éves keresztény üzletembert 2010. június 7-én a
lakása bejáratánál lelőtték. Emil Nona káld-katolikus érsek kijelentette:
„Ez már a sokadik eset, amelyben keresztényeket támadnak meg. Az iraki
kegyetlenkedések megszakítás nélkül folytatódnak.”
2010. május 2-án bombatámadás ért egy Moszulba tartó buszkonvojt. Az
utasok keresztény egyetemisták voltak, akik közül 170 megsebesült, és
ketten meghaltak. Iraki egyházi vezetők ezért Kara Koshban, az áldozatok többségének lakóhelyén találkoztak, és követelték a bagdadi kormányt,
hogy nyújtson valódi védelmet az ország keresztényeinek, és állítsa meg a
hívők elvándorlását.
A bombatámadásban megsérült keresztény moszuli egyetemisták muzulmán diáktársai a merénylet elleni tiltakozásul távol maradtak az előadásoktól. Bejelentették, hogy csak akkor látogatják az órákat újra, ha keresztény
társaik számára is garantálják a biztonságot.
2010. június végén a civil társadalom vezetői, egyházi, és politikai elöljárók találkoztak Moszulban egy, a CSI társszervezésében tartott konferencián. Közös nyilatkozatban követelték a bagdadi kormánytól, hogy jelentősen javítsa a közbiztonságot, nyújtson nagyobb védelmet és fejlessze az
elhanyagolt régiókat, és a parlament biztosítson megfelelő képviseletet a
kisebbségeknek.

18. Irán
A remény jelei az iszlám államban: modern keresztény dalokat tartalmazó
fárszi nyelvű CD-t adtak ki fiataloknak. Eddig már több mint 3000 példányt
osztottak szét belőlük a templomokban és szabadegyházi közösségekben.
Az iráni nép az iszlámista kormány önkényétől szenved. Az ellenzéki képviselők féltik az életüket. A keresztény kisebbség is súlyos elnyomásnak
van kitéve. Csak 2009 karácsonyán 14 házi istentiszteleti vezetőt vettek
őrizetbe. Köztük van Mariam Dzsalili is, akit vád nélkül tartanak őrizetben.
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Az iszlámról kereszténységre tért és Iránból elmenekült Mohamed Azbari
2010. márciusban menedékjogot kapott Kenyában. A konvertita „megtapasztalta Krisztus szeretetét azokban az emberekben, akik a családjával
együtt befogadták” a kelet-afrikai országban.
A 2009 karácsonya óta a hírhedt Evin fegyházba zárt Maryam Jalili, Mitra
Zahmati és Farzan Matin keresztényeket a nemzetközi tiltakozások hatására márciusban szabadon engedték. Azzal vádolták őket, hogy muzulmánok
közt térítettek. Iránban az iszlám az államvallás.
Daniel Shahri 19 éves keresztényt 13 napig való fogva tartás után, 2010.
április 24-én, óvadék ellenében szabadon engedték. A keresztény Vahik
Abrahamian 53 nap elzárás után, ugyancsak váltságdíj ellenében, szintén ugyanekkor szabadult. A bírósági eljárást azonban nem kerülhetik el.
Mahmud Ahmadinezsád, az Iráni Iszlám Köztársaság elnöke korábban bejelentette, hogy szélesíteni kell a kereszténység terjedését megakadályozó
harcot.
Rostampour és Amirizadeh hónapokig tartó fogság után 2010 májusában
óvadék ellenében kiszabadult. A muzulmánról kereszténységre tért nőket
„államtitok átadásával, illegális gyülekezeteken való részvétellel, és hitehagyással” vádolták. A bírósági eljárást beszüntették ellenük, és végre
örülhetnek a nem várt szabadságnak.
Gyakran érik támadások a vallási kisebbségek védtelen tagjait. A fölheccelt muzulmán tömeg Ivel településen lerombolt 50 lakást, amelyekben
bahá’i családok éltek. A bahá’i vallás a 19. századi Iránban keletkezett. A
bahá’iok a muzulmánoktól eltérően elutasítják a saríát, és a nemek egyenjogúságát vallják.
Az iszlámista rendszer 2010 júliusban a nemzetközi tiltakozások hatására
bejelentette, hogy a házasságtöréssel vádolt Szakineh Mohamadi Astiani
(43 éves) megkövezését „humanitárius okokból” felfüggesztik. A jelenleg
is börtönben lévő asszonyt korábban 99 korbácsütésre ítélték.
Mohamed Mostafaei ügyvéd az iráni rendszer több jogi visszaélését tárta föl. Egy kihallgatás után nyomtalanul eltűnt. Feleségét és sógorát letartóztatták. Az ügyvéd tartózkodási helyéről ma sem lehet tudni semmit.
Továbbra is bizonytalan, hogy elmenekült-e a letartóztatásból, és hogy jelenleg hol van.
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A hatóságok 200 000 USA dollár óvadék fejében – amelyet a családja
adott össze – végre szabadon engedték a 29 éves keresztény Ali Golchint
a hírhedt teheráni Evin börtönből. Goldchint 2010 tavaszán tartóztatták le
minden különösebb indok nélkül, és három hónapot túlnyomórészt magánzárkában töltött, melynek következtében súlyos betegséget kapott.
2010. július közepén Ahvaz városban letartóztatták a keresztény Neshan
Saeedit (27 éves). A nála talált vallásos könyveket és CD-ket elkobozták.
Azóta nem látták Saeedit, és a családja sem tud róla semmit. A hatóságok
az iszlámról való elfordulással vádolják a fiatalembert, és 6 éves kislányának felügyeleti jogát is meg akarják vonni tőle.

19. Jemen
Míg Jemenben a 19. század végén még több százezer zsidó élt, mára a
számuk jelentéktelen mennyiségűre zsugorodott. Becslések szerint mindössze 250-en maradtak. Fél millió jemeni zsidó él száműzetésben, akiket a
radikális muzulmánok üldöztek el.
Továbbra sincs nyoma annak a német keresztény családnak és egy brit
mérnöknek, akiket iszlámisták 2009 júniusban raboltak el. A német orvos,
felesége, gyermekei, és a mérnök még mindig ismeretlen helyen vannak. A
kormánycsapatok, és a szélsőséges milíciák közti harc nehezíti a kutatást.
Az emberrablók az ország északi felében található Szádában elhurcolt öttagú német családért és egy angolért 2 millió USA dollár váltságdíjat követelnek. A 2009 nyarán végrehajtott támadás során három túsz életét vesztette: két német ápolónő (Anita és Rita), és egy dél-koreai állampolgár.
2010. március 18-án a szaúd-arábiai biztonsági erők kiszabadították a 2009
júniusában az al-Kaida terrorszervezet által elrabolt német Lídiát (5 éves) és
Annet (4 éves). 2 éves Simon nevű öccsüket, Sabine és Johannes Hentschel
nevű szüleiket, és a velük lévő brit mérnököt azonban azóta sem találják.
A biztonsági erők 2010. május 17-én a szaúd-arábiai határ közelében, több
mint egy évig tartó fogság után kiszabadították a német Lídia és Anna
Hentschel kislányokat. A túszok ahhoz a külföldi csoporthoz tartoztak,
amelynek tagjait még 2009-ben rabolták el. A lányok szüleinek, fivérének
és a velük együtt elrabolt angol mérnöknek továbbra sincs nyoma.
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20. Katar
Doha, a főváros déli részén 2008-ban épülhetett föl az első templom,
amelyben 2700 ülőhely van, és nyitva áll különböző felekezetek számára.
Ez a fejlemény önmagában reménykeltő, tekintve az emirátusban található
keresztény vendégmunkások nagy számát. A keresztények eddig csak magánházakban tarthattak istentiszteleteket.

21. Kazahsztán
A baptista Viktor Levent (36 éves) „hittérítő tevékenység végzése miatt
egy nem bejegyzett közösségben” családjával együtt ki akarják utasítani.
A lelkész 1992-ben kivándorolt Németországba, de a Szovjetunió bukása
után ismét hazatért. A kazah hatóságok a mai napig nem ismerik el a lelkészt.
2010 júniusában a kazah átlagfizetés hétszeresének megfelelő pénzbüntetésre ítélték Oleg Voropajevet. A bírságot egy rendőrségi razzia után vetették ki, amelyet az államilag nem elismert baptista gyülekezet szentmiséjén
tartottak. Voropajevet ezen az istentiszteleten szentelték pappá.

22. Kenya
A keresztény többségű országban folyamatosan növekszik az iszlámisták
befolyása. A radikális muzulmánok követelik, hogy az igazságszolgáltatásban Kenya egész területén kötelező érvénnyel vezessék be a saríát (iszlám
szent törvény).

23. Kína
A kommunisták továbbra sem tűrik meg az államilag be nem jegyzett
vallási közösségeket. Linfenben a biztonsági szolgálat emberei őrizetbe
vették az imára összegyűlt híveket. A keresztények a gyártulajdonos engedélyével tartózkodtak a cég új irodaházában, ahová a rendőrök váratlanul
betörtek.
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A hatóságok őrizetbe akarták venni Huiki lelkészt, mivel egy államilag
nem bejegyzett szabadegyházat vezetett. A lelkész ezért illegalitásba vonult, de a biztonsági szolgálat tisztjei 2009 szeptemberében letartóztatták,
majd később szabadon engedték. A hatóság most azzal fenyegeti, hogy
amennyiben Huiki családja bármilyen vétséget elkövet, a lelkésznek nyilvánosan kell bűnhődnie hitéért.
Chen Le keresztény fiatalt a hite miatt kizárták Sinkiang tartomány egyik
középiskolájából. A fiú azonban nem adta föl, és hű maradt hitéhez. A kommunista hatóságok nemzetközi nyomásra 2009. október végén visszavonták a kizárási határozatot. Chen Le ismét visszatérhetett osztálytársaihoz.
Herta Müller, a 2009-es irodalmi Nobel-díj nyertese saját bőrén megtapasztalta, mit jelent üldözöttnek lenni. Müller a kommunista Romániában nőtt
föl. A Frankfurti Könyvvásáron, melyen Kína volt a díszvendég, követelte
a bebörtönzött Gao Zhisheng ügyvéd szabadon engedését. Jiang Tíanyong
emberi jogi szakértő az USA Emberi Jogi Bizottságánál interveniált Gao
kiszabadulásáért.
Szinkiang tartomány hatóságai Alimjan Jimit házi istentiszteleti vezetőt,
évekig tartó vizsgálati fogság után 15 év börtönre ítélték. A kommunisták
azzal vádolják, hogy külföldi szervezeteknek államtitkokat adott át. Valójában azonban Jimit keresztény elkötelezettsége és tevékenysége szálka a
hatóság szemében.
Gao Ziseng ismert keresztény ügyvéd, emberi jogi szakértő tartózkodási
helye továbbra is ismeretlen, és családja semmit sem tud róla. A CSI tiltakozó kampányban követelte az elhurcolt jogász azonnali szabadon bocsátását. A „China Aid” emberi jogi szervezet úgy tudja, hogy Gaot ma is börtönben tartják, ahol kegyetlenül megkínozták. A kommunista hatóságok
semmilyen felvilágosítást nem adnak az áldozat hollétéről.
Az őrizetben lévő Gao Zisheng felesége közölte, hogy férjét rendőrtisztek kíséretében 2009 szeptemberében látta utoljára. Azóta a család semmi
életjelt nem kapott felőle. Zhisheng a kommunista Kínában bebörtönzött
keresztény lelkiismereti foglyokért is fölemelte szavát. A CSI követeli
azonnali szabadlábra helyezését
A hatóságok gyanúsnak tartják az állam által nem bejegyzett vallási csoportokat, amelyek potenciális fenyegetést jelentenek a hatalom számára.
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Peking minden kérdéses szervezettel szemben szigorúan eljár. Ez történt
Hebei tartományban is, ahol 30 szabadegyházi keresztény közös áhítatot
tartott.
A nemzetközi tiltakozások hatására 2010 márciusában szabadon engedték a Shanszi tartományból származó Jia Jun lelkészt, Ren Baokingot, Lin
Zhengyuant és Mai Feit. Az ellenük emelt vádat, miszerint „egy kártékony
szekta tagjai” lennének, ejtették.
Wu Chenglian keresztény ügyvédnő éppen harminc, Henan tartománybeli
lelkésznek tartott előadást az emberi jogokról, amikor a rendőrség váratlanul megjelent. A házkutatás során az előadót és a lelkészeket is kivallatták,
a helyszínen talált jegyzeteket, mobiltelefonokat, diktafonokat és egyéb
tárgyakat pedig lefoglalták.
A shandongi „Boshan Church” 5000 fős baptista gyülekezet képviselői a
helyi kommunista hatóságokkal folytatott megbeszélésen szerették volna
visszakapni korábban lefoglalt és nyomdává alakított templomukat. Az illetékesek azonban eddig még nem reagáltak a kérésre.
2010 áprilisában szabadon engedték Gao Zhisheng emberi jogi ügyvédet,
aki hazatérhetett pekingi otthonába. A titkosszolgálat korábban elrabolta,
és ismeretlen helyen tartották fogva. Gaot továbbra is megfigyelés alatt
tartják. Az ügyvéd most abban reménykedik, hogy a kommunista hatóságok engedélyezik, hogy kivándoroljon az USA-ba, ahol csatlakozhat a már
oda menekült családjához.
Alimjan Jimit szabadegyházi vezető 2008 februári letartóztatása óta először fogadhatott látogatókat. 2010 áprilisában találkozhatott közvetlen
családtagjaival, akik ezután havonta fölkereshetik őt a börtönben. Jimitet
„államtitkok terjesztése miatt” 15 év fegyházbüntetésre ítélték. A CSI továbbra is követeli szabadon bocsátását.
2010 elején Henan tartományban a rendőrség eljárást indított az autonóm
szabadegyházak ellen. Több vezetőt letartóztattak. Március 25-én kihallgatták őket, majd egy év munka- és átnevelő táborban letöltendő szabadságvesztést kaptak Jézushoz való hűségük miatt.
2006-ban titokban szentelték föl Matthias Du Jiangot a belső mongóliai
Bameng egyházmegye katolikus püspökévé. A kommunista kormány csak
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most ismerte el hivatalosan a kinevezést. Ezzel Jiang püspök nyíltan is
gyakorolhatja hivatalát.
Közeli rokonai nemrég még látták a hatóságok által megkínzott Gao Zhisheng
emberi jogi szakértőt, akinek mostanában újra nyoma veszett. Szakértők szerint a keresztény ügyvédet megint letartóztatták és bántalmazták.
Bob Fu, a „China Aid” igazgatója arról nyilatkozott, hogy Kínában a kommunista rendszer elnyomása ellenére már több mint 130 millió keresztény
él: „Úgy tűnik, Isten sajátos módon erősíti az egyházat. Minél nagyobb az
elnyomás, annál jobban növekszik a kereszténység. Isten az üldözés eszközével tisztítja meg az egyházát.”
A kínai keresztények kizárólag a Peking által elfogadott „Amity Printing
Press” nevű állami nyomdában készült bibliákat használhatják. Ez azonban messze nem képes előállítani a szükséges példányszámot. Kína 1.300
millió lakosának mintegy 10%-a (130 millió) keresztény.
Jang Rongli szabadegyházi vezető 2009 októbere óta hét éves büntetését
tölti Linfen városban. 2010. februárban elutasították a fellebbezését, melynek szövege májusban került nyilvánosságra. Jang Rongli ebben többek
között dicséri börtönőreit, akik gondosan és tisztelettel bánnak vele: „A
fogolytársaimmal közösen imádkoznak azért, hogy ne okozzanak nekem
fájdalmat.”
Gao Jianli, Hua Julan, Liu Zunshan és Zheng Zumei keresztény hívőket, a
Henan tartományban működő államilag nem bejegyzett házi istentiszteleti
gyülekezet tagjait egy éves munkatáborra ítélték, mert nem voltak hajlandók megtagadni a hitüket. Henan egyike azoknak a kínai tartományoknak,
ahol a kommunista hatóságok a legkeményebb eszközökkel üldözik a szabadegyházak követőit.
2010. július 7.: 15 hónapi fogva tartás után szabadon engedték Julius
Zhiguo püspököt, Hebei tartomány földalatti katolikus egyházának főpapját. A kommunista hatóságok kíméletlenül üldözik a hivatalosan nem bejegyzett gyülekezeteket. A szintén Hebei illetőségű James Su Zhemin és
Cosmas Zi Enziang is évek óta börtönben van.
John Xiaotingot 2010 nyarán hivatalosan és a kínai kormány hozzájárulásával Jünan tartomány segédpüspökévé szentelték. Joseph Zehn, Hong
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Kong érseke azonban óvott a túlzott optimizmustól. Figyelmeztetett, hogy
a föld alá kényszerített kínai katolikus egyházban jelenleg is számos, Peking által el nem ismert püspök tevékenykedik.
A pekingi Haidian kerületi biztonsági szolgálat emberei folyamatosan zaklatják Jiang Tianyong keresztény ügyvédet és családja tagjait. A jogászt
már 2009-ben is rövid időre őrizetbe vették, mivel kifogásolni merte az
emberi jogok sanyarú helyzetét Kínában.
A kommunista hatóságok a Dél-Afrikában megrendezendő Világevange
lizáció Harmadik Kongresszusának megnyitása előtt betiltották Hebei,
Henan és Hunan tartományok evangéliumi gyülekezeteit. Az említett körzetekben különösen kíméletlenül lép föl az állam a nem bejegyzett gyülekezetekkel szemben.

24. Koszovó
Ismeretlenek 2010. május 20-án Prizrenben megverték a keresztény Besim
Ajetit, majd nem sokkal később Pristinában megrongálták az „Evangéliumi Messiás Közösség” imaházát. A CSI tiltakozott Hashim Thaci miniszterelnöknél a durva provokáció ellen. Koszovóban fanatikus prédikátorok
és fegyveres szélsőségesek terjesztik az iszlám fundamentalizmus vahabita
változatát.

25. Kuba
A Luis Enrique és José Daniel Ferrer Garcia testvérek a havannai
„Liberación” keresztény emberi jogi szervezet vezetői. Nemrég 25 év börtönre ítélték el őket, mivel békés eszközökkel demokratikus intézkedések
bevezetését követelték az 1959 óta marxisták uralta Kubában.
A kommunista rendszer nem engedélyezi, hogy a vak Juan Carlos Gonzalez
Leyva keresztény emberi jogi szakértő és csapata által készített 2009-es
jelentést az emberi jogok helyzetéről nyilvánosságra hozzák. A hatóság elkobozta a csoport számítógépeit és a náluk található könyveket.
Jaime Ortega, Havanna bíboros-érseke Raul Castro kommunista államfővel találkozott. A megbeszélésen a kormány több fontos kérdésben is
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együttműködésre késznek mutatkozott, és ígéretet tett arra, hogy a jövőben
tárgyalópartnernek tekinti az egyházi vezetőket.
Miután a szigetországi marxista rendszer megkezdte az 52 lelkiismereti
fogoly szabadon bocsátását, dr. Guillermo Fariñas is befejezte 134 napos
éhségsztrájkját. A kubai hatóságok neki is fölajánlották, hogy Spanyolországba menekülhet. De ő elutasította az ajánlatot, mert továbbra is az emberi jogok betartásáért akar küzdeni Kubában.
A hatóságok 2010 szeptemberében szabadlábra helyezték, majd kiutasították Kubából Alexis Fernandezt, akinek Spanyolországba kellett távoznia.
Fernandez a „Liberación” nevű keresztény mozgalom tagjaként ahhoz a 75
fős csoporthoz tartozott, amelyet a marxista rezsim 2003 márciusában az
úgynevezett „fekete tavasz” idején rendezett kirakatperekben tartóztatott le.
Roberto Rodriguez lelkész a marxista hatalomtól független „Evangéliumi
Lelkészek Felekezetközi Testvérisége” nevű szervezet elnöke. A biztonsági
tisztek két évig tartó házi őrizet után 2010. augusztus 30-án letartóztatták,
és börtönbe zárták. A Los Pinos Nuevos de Sagua la Grande gyülekezet 70
éves vezetője nagyon rossz egészségi állapotban van.

26. Laosz
A kommunista hatóságok hatalmukat féltik a szabadegyházaktól. A gyülekezetek tagjait gyakran kirekesztik a kommunális szolgáltatásokból, például számukra nem biztosítanak ivóvizet. A hatóságok a szabadegyházi
hívő szülők gyermekeit kizárják az iskolákból.

27. Malajzia
2009 végén a hatóságok több mint 15 000 bibliát koboztak el, mivel abban
az „Allah” szóval jelölik „Istent.” A malajziai törvények értelmében ezt a
kifejezést kizárólag muzulmánok használhatják.
2010 elején Malajziában több egyházi épületet megtámadtak: tizenegy
templomot fölgyújtottak, és kiraboltak. A brutalitás oka a Legfelső Bíróság
azon ítélete, amely a nemzetközi tiltakozások hatására megengedte a ke358

resztényeknek az „Allah” szó használatát. A támadók szerint ez a kifejezés
kizárólag a muzulmánok számára van fenntartva.
Sabah tartományban három központot jelöltek ki arra, hogy a lakosság minél nagyobb részét iszlámra kényszerítsék. Dominic Lim, az Érseki Bizottság az Ember Fejlődéséért vezetője kijelentette: „Meg akarjuk ismertetni
a fiatalokkal a megtérés következményeit, és előadásokon erősítjük a hitüket. De a végső döntést rájuk bízzuk.”

28. Maldív-szigetek
Az állam egy új törvény bevezetésével be akarja tiltani a nem muzulmán
imahelyeket. A csekély számú őslakos keresztényeket már ma is több korlátozás sújtja. A turisták nem is tudnak róla, hogy a legtöbb szigetre be sem
tehetik a lábukat.
A 2009 novemberében elnökké választott Mohamed Nasíd kinevezte az
iszlám ügyek miniszterét. Azóta a vallásszabadság helyzete jelenősen romlott a turistaparadicsomban. A keresztények csak titokban gyakorolhatják
hitüket, a nem iszlám irodalom terjesztése tilos, és kizárólag muzulmán
hitre oktathatják a diákokat.

29. Mali
A majd 13 milliós muzulmán többségű államban békésen élhet a mintegy
650 ezres keresztény kisebbség. Mali vezetői soha nem követték az iszlám
merev szaúd-arábiai változatát (vahabitizmus). Vallásukban ötvöződik a
fekete afrikai nagycsaládok hagyományos toleranciája és a vallási türelem.

30. Marokkó
A hatóságok 2009 decemberében kiutasítottak öt külföldi keresztényt, köztük egy svájci házaspárt. A 12 őrizetbe vett marokkói keresztényről semmit
sem lehet tudni. Mind a 17 hívőt hittérítéssel vádolják. A marokkói törvények szembenállnak az emberi jogokkal és a vallásszabadsággal.
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A katonaság megszállt egy szabadegyházi gyülekezetet hittanóra közben, és őrizetbe vettek 18 marokkóit, valamint egy amerikai állampolgárt. Az amerikait
haladéktalanul kiutasították az országból. Marokkóban a vallási törvény 2009
tavaszán történt megszigorítása óta növekszik a keresztények elnyomása.
2010 márciusában kiutasították az országból a „Village of Hope” nevű keresztény szervezet több mint 40 tagját, akiket azzal vádolnak, hogy a fővárosban, Rabatban térítettek. A hatóságok az utóbbi hónapokban fokozták a
keresztények üldözését, hogy megfékezzék a keresztény hit terjedését a 34
milliós, gyakorlatilag muszlim országban.
A királyság kormánya 2010 március–június között több mint száz külföldit
utasított ki „muzulmánok közti tiltott hittérítés” vádjával. Afrika-szakértők
szerint az üldözések oka iszlámista szélsőségesek keresztényellenes kampányában keresendő.
Egyedül a 2010 március-július közötti időszakban 128 külföldi keresztényt
utasítottak ki az országból. Az iszlám állam kormánya „az állambiztonságra veszélyes elemnek” tartja őket, és ezért mindenfajta hittérítő tevékenységet tilt.
Dzsamaa Ait Bakrim (46 éves) 2005 decembere óta börtönben ül, mert
iszlámról keresztény hitre tért. A konvertita állítólagos hittérítés és épületrongálás miatt 15 évet kapott.

31. Mexikó
Zapatista gerillák 2009 márciusban Tumbalában (Chiapas tartomány) elfogtak 40 presbiteriánus keresztényt, egyiküket megölték, és húsz hívőt
megsebesítettek. Chiapasban több mint 30 éve üldözik az evangéliumi keresztényeket, és sokukat elűzik a szövetségi államból. A felbujtók vallási
fanatikusok és gerillák.
Évek óta véres háború dúl a drogkartellek és bűnöző bandák között Acapulcóban és Ciudad Juárezben, amely a világ legveszélyesebb városa. A
város mintegy 1200 temploma védelmet nyújt azoknak a hívőknek, akik
a veszély ellenére békét szeretnének Ciudadban. Jimenez, az adventisták
elnöke kijelentette: „Nehéz időket élünk, de senki nem akadályozhat meg
abban, hogy Istent szolgáljuk.”
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32. Mianmar
A burmai (Mianmar) keresztények a globális imanap alkalmából ma az
egész világ keresztényeit kérik, hogy imádkozzanak értük és hazájukért.
A katonai diktatúra elnyomja az embereket, és lábbal tiporja az emberi
jogokat. Az országot természeti katasztrófák sújtják. Az imanap emlékeztet a szenvedésre, az elnyomásra, az állami önkényre, és elkötelezettségre
buzdít.

33. Mongólia
Ordo város elöljárói új utat akartak építeni. Ezért lerombolták a 2009 májusában regisztrált (a „demokrata állam” által elismert) katolikus templomot. A mintegy ezer hívő, Gao En plébános vezetésével tiltakozott a barbár
pusztítás ellen – mindhiába.

34. Nepál
Az 1950-es években csupán maroknyi keresztény közösség napjainkra
több mint 100 000 főre duzzadt. A hindu szélsőségesek ennek ellenére,
vagy talán éppen ezért ismét államvallássá akarják tenni a hinduizmust, és
üldözik a keresztényeket. Hirdetésekben hívják föl a kilenc hindu szervezet figyelmét a 2010 júniusában alapított „Egyesült Keresztény Szövetség”
létére.
A fővárosban Katmanduban egymást érik a tömegtüntetések és sztrájkok.
A mindössze 2%-nyi keresztény kisebbség vezetőit maoista csoportok zaklatják, amelyek új diktatúra bevezetésére készülnek. Imádkozzunk, hogy a
29 milliós Nepálban ne legyen újra államvallás az intoleráns hinduizmus.
Hindu szélsőségesek az ország nyugati, és keleti felén, valamint a
Katmandu-völgyben is életveszélyesen megfenyegetik a keresztény gyülekezetek vezetőit. Céljuk, hogy államvallássá tegyék a hinduizmust, és
megakadályozzák a hinduk kereszténységre térését.
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35. Németország
Az Evangélikus Világszövetség stuttgarti közgyűlése a megbékélés jeleként bocsánatot kért a mennonita keresztényektől. A mennonitákat, akik a
16. században még keresztelőknek hívták magukat, kíméletlenül üldözték
a protestánsok. Danisa Ndlovu, a Mennonita Világkonferencia zimbabwei
elnöke elfogadta az Evangélikus Világszövetség bocsánatkérését.

36. Nigéria
Az erőszakos lázongás több mint 500 ember halálát okozta Jos városában.
17.000-ren elhagyták a házukat, és menekülttáborokba kényszerültek. A
muzulmánok és keresztények közti összecsapások során 10 templomot
gyújtottak föl. Jos a két vallás követőinek határterületén fekszik, és 2000
óta gyakran véres összecsapások színtere lett.
Fegyveresek elrabolták Peter Imasuen anglikán érseket, a nigériai Keresztény Egyesület elnökét. Az emberrablók, akik kiléte továbbra is ismeretlen,
pénzt követelnek a főpap szabadon bocsátása fejében. Az utóbbi években
megszaporodott a váltságdíjért elkövetett emberrablások száma Nigériában. Az áldozatok legtöbbször az ismert személyek köréből kerülnek ki.
Iszlámista fiatalok Kano szövetségi államban fölgyújtották Gambo Mato,
a „Nyugat-Afrikai Evangéliumi Egyház” lelkész hittérítőjének lakását és a
gyülekezet két templomát. A szélsőségesek támadása következtében több
hívő megsérült. Kano ahhoz a tizenkét nigériai államhoz tartozik, amelyek
kötelező érvénnyel bevezették a saríát (iszlám szent törvény).
A muzulmán Umaru Yar’Adua elnök halála után átmenetileg a keresztény
Goodluck Jonathan lett az ország új vezetője. A 160 milliós lakosú Nigéria
a muzulmánok és keresztények közti összecsapások közt vergődik. A legutóbb 2010 márciusában Josban (Plateau állam fővárosa) kitört zavargások
több száz ember halálát okozták.
Ishaku Kadah lelkészt Selina nevű feleségével együtt 2010 elején elrabolták a templomuk melletti lakásból. A nyomozók órákkal később megtalálták az összeégett holttesteket. Két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Iszlámista
gyanúsítottak már januárban megtámadták a Bauchi államban található
épületet.
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Iszlámisták 2010 nyarán Jos város körzetében megöltek hét keresztényt,
köztük Davat lelkész feleségét és két gyermekét. A fanatikusok fölgyújtották a gyülekezet templomát. A rendőrség három támadót vett őrizetbe.
Josban és a város környékén már régóta rendszeres támadások zajlanak a
muzulmán és keresztény lakosság között.

37. Oroszország
Alekszander Legotin és Mihail Alentyev baptista lelkészeket Kalinyin
grádban megbüntették, mert a nyílt utcán keresztény dalokat énekeltek és
az evangéliumot hirdették. Oroszországban az orosz-ortodox az államvallás, emellett más felekezeteket nem tűrnek meg.
Az egykori kommunista üdülőkben, ahol gyerekek ezreinek vésték a fejébe
egy istentelen világ elveit, ma tömegek hallgatják Jézus reményét. A nyár
folyamán legkevesebb 5000 érdeklődő vett részt a „Russian Ministries” több
mint 100 helyszínen szervezett szabadidő programjain. A „Russian Ministries”
segélyszervezet az utcagyerekek, az árvák, az alkoholfüggő és mozgáskorlátozott szülők gyermekei, az AIDS által fertőzött családok, és a családon belüli
erőszak által veszélyeztetett gyermekek megmentésén fáradozik.
Dagesztán többségében muzulmán lakosú területén ismeretlenek meggyilkolták Artur Szulejmanov lelkészt, a protestáns „Hosanna Christian Church”
vezetőjét. A gyülekezet több mint ezer hívőt számlál, és ezzel az észak-kaukázusi régió legnagyobb protestáns egyháza. A hívők 80%-a iszlámról tért át.

38. Pakisztán
Robert Danish keresztény hívőt a „Korán megszentségtelenítésével” vádolták meg Pakisztánban. A férfi a börtönben ismeretlen körülmények között elhunyt. A pakisztáni büntetőtörvénykönyv lehetővé teszi, hogy muzulmánokat és keresztényeket mondvacsinált ürügyekkel istenkáromlás
miatt súlyos büntetésre ítéljenek.
A 12 éves Szajida Masit elrabolták és iszlám hitre kényszerítették. A kislányt ezután férjhez adták egy idegen muzulmán férfihoz. Az ügyet tárgyaló bíró az emberrablókat védelmezte. A 162 millió muszlim lakta Pakisztánban a vallási kisebbségeknek nincsenek jogai.
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Mohamed Ali Dzsinna, Pakisztán megalapítója halálának 61. évfordulóján is rátámadtak a keresztényekre. Az alapító atya pedig békés együttélésre szólította föl a vallások képviselőit. 2009 június-szeptember között
iszlámisták négy támadást hajtottak végre keresztények ellen, minden alkalommal „istenkáromlás” vádjával.
A keresztény Ászja Bibi egy beszélgetés során bíráló megjegyzéseket tett
Mohamedre muzulmán kollégái előtt. Röviddel ezután letartóztatták, és
„Mohamed próféta megsértése” miatt bíróság elé állítják. A CSI közbenjár
kiszabadítása érdekében.
Navíd Masziht és testvérét, Nauman Masziht súlyos bántalmazások, és
kínzások után 2009. szeptember végén szabadon engedték. Mindkét keresztényt alaptalanul megvádolták azzal, hogy terroristákkal tartanak kapcsolatot, és a Godzsra városkában (Pandzsáb állam) kirobbant zavargások
részesei voltak, melynek során az iszlámisták többek között élve elégettek
hét keresztényt.
Egy 50 fős muzulmán csoport adventben megtámadta Chak település katolikus templomát. Az erőszakos betolakodók megzavarták egy Jézus életéről szóló film bemutatóját, és hét keresztényt megsebesítettek.
Khalil Tahír katolikus ügyvéd 2009. december 14-én közölte, hogy védenceit, Gulser Masziht és Szandal nevű lányát 14 havi előzetes letartóztatás
után szabadon engedték, és ejtették az ellenük emelt blaszfémia vádat. A
CSI nemzetközi tiltakozó akciót indított kiszabadításukért.
A hírhedt blaszfémia törvény még mindig lehetőséget ad a radikális muzulmánoknak, hogy eljárást indítsanak a keresztények ellen. A legfrissebb
Imran Maszih esete, akit 2010 elején ítéltek életfogytig tartó börtönbüntetésre. A férfi a gyanú szerint Koránlapokkal gyújtott be.
Az elenyésző számú keresztény kisebbséget állandóan önkényes támadások érik. A merénylőket gyakran a mecsetekben biztatják erre. Valajat
Maszih, akinek a fiát szélsőséges muzulmánok ölték meg, szintén megsebesült, amikor a házát fölgyújtották.
2010. február végén, illetve március elején 25 év börtönre ítélték Rukkija
Bibit, férjét, Munir Masziht és Kamar Davidot a hírhedt blaszfémia törvény alapján. Bizonyíték azonban nincs ellenük.
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A keresztény Bibi család (Pandzsáb tartomány) 2010. februárban följelentett egy muszlim csoportot nemi erőszak elkövetése miatt. Az iszlámisták
válaszul elpusztították a lakásukat és bántalmazták a család két lányát,
hogy így kényszerítsék ki a vád visszavonását. A Bibi család a mai napig
életveszélyes fenyegetéseket kap.
Országszerte általánosan elterjedt nézet, hogy lazítani kell a hírhedt „blaszfémia törvény” szigorán, ami ártatlanok letartóztatását okozza. Mohamed
emlékének megszentségtelenítése vagy a Korán meggyalázása miatti alaptalan feljelentések következtében azonban a jövőben is bárki börtönbe kerülhet.
2010 március: a rendőrség bizonyíték nélkül őrizetbe vette Vakasz Maszih
keresztény hívőt Pandzsáb tartományban, és unokatestvére, Nazir Maszih
elmondása szerint „brutálisan megkínozták”. Egy Lahorei bíróság az ügyben most pénzbüntetésre ítélt egy rendőrtisztet. Ilyesmi nagyon ritkán fordul elő egy olyan országban, ahol a keresztényeket rendszeresen elnyomják és a bíróságon is hátrányos helyzetben vannak.
Pandzsáb tartományban muzulmánok kivégzéssel fenyegették meg Rasíd
Maszih jól menő keresztény burgonyatermesztőt, ha nem tér azonnal iszlámra. Az ok: irigység. Maszih azonban ellenállt. A fanatikusok erre 2010
márciusában fejszével támadtak rá, és megölték. Családtagjai halálos fenyegetéseket kapnak, hogy ne merjenek feljelentést tenni. A hatóság nem
képes kideríteni a tettesek kilétét.
A rendőrség kiszabadított három keresztényt, akiket iszlámisták húsvétkor
néhány napig túszként tartottak fogva. A foglyok Imran Nazir felesége és kislányai voltak. Az ügyben legalább tíz gyanúsítottat vettek őrizetbe. Robinson
Asgar emberi jogi szakértőnek köszönhetően most bíróság előtt állnak.
A muzulmán Sabaz Ali elrabolta, és hónapokon át fogva tartotta a keresztény Szanja Jamest. A fiatal nőnek végül sikerült elmenekülnie. A gazdag
és befolyásos nagygazda Ali feleségül akarta venni Szanját, és azt követelte tőle, hogy térjen iszlám hitre. A férfi azzal fenyegette a nőnek igazságot
követelő keresztényeket, hogy ha nem adják föl, „nagyon súlyos következményekre számíthatnak”.
Dzsaffer George-ot, Beludzsisztán (Pakisztán négy tartománya közül a
legnagyobb) keresztény kisebbségügyi miniszterét leváltotta a tartományi
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főminiszter. Az alaptalan vádat egy mozi részeg muzulmán üzemeltetője
emelte ellene. Beludzsisztánban iszlámista szélsőségesek ragadták magukhoz a hatalmat.
A rendőrség csak 2010 júniusában – egy évig tartó fogság után – tudta
kiszabadítani Asgar Masziht feleségével, Rehana Bibivel és három gyermekükkel együtt, akiket muzulmán munkaadójuk rabolt el Raiwind városkában. A túszejtő, Mohamed Navaz téglagyáros alaptalanul azzal vádolta a
keresztény családot, hogy nagy összegű készpénzzel tartoznak neki.
Marvat Maszih keresztény fodrász muzulmán vendége kifejezett óhajára
leborotválta annak szakállát. Röviddel később a vendég fivére hét barátja
kíséretében megjelent az üzletben, és súlyosan bántalmazták a keresztény
fodrászt. Iszlámista szélsőségesek ezután életveszélyesen megfenyegették
a borbély családját.
A keresztény Atif Masih, Kamran Masih és Navíd Gill egy ruhagyár alkalmazottai voltak Sialkotban. Muzulmán főnökük megharagudott rájuk,
mivel vasárnaponként nem akartak dolgozni, és feltételezett alkoholkereskedelem gyanújával följelentette őket. A rendőrség azonnal őrizetbe vette
a vádlottakat. Nemzetközi emberi jogi szervezetek tiltakozására azonban
három nap múlva szabadon engedték őket.
Az iszlám hitoktatás mindenkire nézve kötelező, a más felekezethez tartozó hívek számára sincs kivétel. A törvény csak annyit engedélyez, például
a keresztény diákoknak, hogy „megváltsák” ezt az órát. Helyette az etika
tárgyat választhatják, amelyhez viszont gyakorlatilag sem tankönyv, sem
szaktanár nincs. A 170 milliós Pakisztán lakosságának 5%-a (8,5 millió)
nem muzulmán vallású.
A muzulmán Mohamed Szajíd Hamíd egy termőfölddel kapcsolatos nézeteltérés során azzal vádolta meg az idős keresztény Rehmat Masziht, hogy
megsértette Mohamed prófétát. Ezt a bűncselekményt a törvény halállal
vagy életfogytig tartó börtönnel bünteti. Rehmat Maszih 2010. június közepe óta fogdában van.
Pesavári diákok követelték, hogy a keresztény Samuel John professzor térjen iszlám hitre. Mivel az egyetemi oktató megtagadta ezt, a segítségére siető
feleségével együtt úgy megverték, hogy kórházba kellett szállítani őket. A
rendőrség mégsem volt hajlandó jegyzőkönyvet fölvenni az esetről.
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A Lahore-i illetőségű keresztény Juszaf Maszih az iszlámisták támadásától
való félelmében feleségével Bashrian Bibivel, és vejével Zahid Maszihval ismeretlen helyre menekült. Helyi muzulmánok azzal vádolták az írni
és olvasni tudó családot, hogy egy plakáton olyan Koránverseket idéztek,
melyek csak „igazhívők” számára vannak fenntartva.
Faiszalabadban lelőtték a blaszfémiával vádolt Rasid Emmanuel és Szajíd
Maszih keresztény hívőket, amikor kiléptek a bíróság épületéből. Joseph
Coutts püspök igazságot követelt az „ártatlan és a fennálló törvények semmibevételével” kivégzett áldozatoknak. A katolikus főpap hozzátette, hogy
Zardari államelnökhöz fordult a pártatlan vizsgálatért. A CSI követeli a
blaszfémia törvény eltörlését.
Jakub Maszih lelkész Godzsrában istentiszteletet mutatott be a 2009-ben
iszlámisták által meggyilkolt hívek emlékére. A gyülekezeti vezető kijelentette: „Bár mi (keresztények) félünk az üldözésektől, de nem hagyjuk
magunkat eltántorítani attól, hogy megemlékezzünk az áldozatokról.”
Aaron John lelkészt, Rohail Bhatti, Salman John, Abid Gill és Shamin
Mall hívőkkel együtt lelőtték, amikor kiléptek a templomból. Mindannyian a sukkuri „Full Gospel” szabadegyházhoz tartoztak. A biztonsági erők
nem nyújtanak védelmet a keresztény kisebbség tagjainak, akik az erőszakos cselekmények célpontjai és áldozatai. Mint más esetekben, a rendőrség most sem vizsgálta ki az iszlámista csoportok által bejelentett halálos
fenyegetéseket.
Robbantásos merényletet hajtottak végre a Mardan városban működő „Pakisztáni Egyház” nevű evangéliumi gyülekezet ellen. A támadásban két
ember megsérült. A közösség éppen egy héttel korábban nyújtott segélyt
az árvízkárosultaknak. A merénylőket valószínűleg a talibánok közt kell
keresni. Az iszlámista szélsőségesek kihasználják a nyomort és a természeti katasztrófákat, hogy a maguk oldalára állítsák a lakosságot, akik így
kénytelenek elutasítani a keresztény szervezetek segélyeit.
Ahmed Rasíd iszlámszakértő szerint a „talibánosodás” tovább folyik: „A
Korán iskolák diákjai határozzák meg az utca törvényét, megtámadják
azokat a járókelőket, akik más életstílust követnek, és arra kényszerítik a
nőket, hogy elfátyolozzák magukat.” Módszerük a szaúd-arábiai vahhábita
iszlámhoz közelít. A Mohamed ibn Abd al-Vahháb által a 18. században
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kialakított szigorú iszlámértelmezés Mohamed próféta korát idézi föl a
modern társadalmakban.
Gudzsrat államban a keresztények elleni atrocitások miatt fekvősztrájkot
tartottak. Gudzsrat városban 40 főnyi iszlámista tömeg támadt a helyi keresztényekre. A zavargásokat az váltotta ki, hogy egy városi bíró három
héttel korábban fölmentette a keresztény Tarik Gillt „a Korán megszentségtelenítésének” önkényes vádja alól.

39. Palesztina
2010. június 30.: Moszab Hasszán Juszef, a Hamász (Iszlám Ellenállási
Mozgalom) nevű palesztin terrorszervezet alapítójának iszlámról keresztény hitre tért fia menekült vízumot kapott az USA-tól. Az amerikai hatóságok engedélye keresztény és zsidó hívők közös intenzív kampányának
köszönhetően született meg.

40. Sri Lanka
Buddhista szélsőségesek Colombo fővárosban, Eppawelában és
Bandarawela városkában elpusztítottak három keresztény imaházat. Az
erőszakos támadás célja az volt, hogy megakadályozzák a kereszténység
és a nem buddhista tanok terjedését az országban.
Egy buddhista szélsőségesekből álló csőcselék 2009 decemberében elpusztította Crooswala település katolikus templomát. A buddhista kolostor
közelében lévő templom a múltban már többször vált a buddhista szélsőségesek támadásainak célpontjává.

41. Svájc
Az alpesi ország 2009 novemberében megtiltotta a minaretek építését,
melynek következtében nőtt az iszlám országokban élő keresztény kisebbségek elnyomása. Ulrich Tilgner Közel-Kelet szakértő már a népszavazás
napján figyelmeztetett a svájci tv-ben: „A keresztények elnyomása foko368

zódni fog.” Sok iszlám országban súlyosan korlátozzák a vallásszabadságot, és nem engedélyezik templomok építését.
A CSI ma délután tartja a fővárosban, Bernben található Bundesplatzon
a tömeggyűlését. A Vallásszabadságért Munkacsoport (AGR), és a Svájci
Evangéliumi Szövetség (SEA) tagjaival együtt teljes vallásszabadságot és
egyenjogúságot követelünk az iszlám világ keresztényeinek.

42. Szomália
Az „al-Shabaab” iszlámista mozgalom fegyveresei egy kisbusz átvizsgálása során lelőtték Omár Khalafet. A férfinál 25 bibliát találtak, amelyeket egy szomáliai földalatti gyülekezetnek szánt. Röviddel ezután az alShabaab fanatikusok megölték Mariam Muhina Huszeint is, akinél szintén
bibliákat találtak.
A szomáliai keresztény Mohamud Muridi Szaidi 2009 végén sikeresen
megszökött a kenyai határ menti menekülttáborból. Iszlámista fanatikusok
az utóbbi években többször meg akarták ölni.
Iszlámisták 2010. március 15-én Mahaday településen agyonlőtték Madobe
Abdi keresztény vezetőt. A földalatti gyülekezet lelkésze ellen korábban
már elkövettek egy sikertelen merényletet. A 10 millió lakosú Szomália
gyakorlatilag 100%-ban muzulmánok által lakott, és az ország szinte teljesen anarchiába fulladt.
Az as-Sabab iszlámista milícia szélsőségesei kivégezték a keresztény Jusuf
Ali Nurt (57 éves). Az egyik földalatti gyülekezet vezetőjét özvegye és három gyermeke gyászolja. A milícia az anarchiába süllyedt Szomália déli
területeinek jelentős részén, valamint a főváros, Mogadishu egyes körzeteiben már bevezette az iszlám jog (saría) szigorúan értelmezett változatát,
és az egész országot meg akarják tisztítani a keresztényektől.
Nura Mohamed Farah (17 éves) muzulmán szülei megtudták, hogy lányuk
keresztény hitre tért. Emiatt többször megverték, egy fához láncolták, és
gyógyszerekkel etették, hogy „kigyógyítsák lelki betegségéből”. Nura
azonban kitartott új hitében.
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43. Szudán
Észak- és Dél-Szudán között ma is polgárháború tombol. A rabszolgák kiszabadítása ezért egyre nehezebb és veszélyesebb feladat lesz. Észak- és
Dél-Szudán békés szétválása azonban aligha könnyítené meg az Északon
rekedt keresztény rabszolgák sorsát. A CSI 2010-ben is folytatja az elhurcoltak kiszabadítását.
Az ENSZ ma ünnepli a faji megkülönböztetés elleni küzdelem napját. Ez
része a rasszizmus elleni világméretű harcnak. A CSI évek óta fölhívja a
közvélemény figyelmét, közbenjár a hatóságoknál, és a helyszínen segít a
szudáni népirtás megszüntetéséért. A CSI 2010-ben is folytatja a rabszolgák kiváltását.
Az iszlámról kereszténységre tért Hovida Alit évek óta üldözik a rokonai.
A nő élete veszélyben forog, mert egy szudáni saría bíróság elé akarják
állítani, ahol hitehagyás miatt halálbüntetés vár rá. Hovidának sikerült elmenekülnie szülőföldjéről, és jelenleg Egyiptomban bujkál.
2010. április elején tartják meg az eddig már két alkalommal elhalasztott
elnökválasztást, ami a hatalmas ország kettészakadását okozhatja. Nem
kizárt, hogy az eddigi fáradozások a békés politikai megoldásra kudarcot
szenvednek. A 2005-ben megkötött békeszerződés újabb konfliktusok forrása lett.
A CSI újabb 250 rabszolgát váltott ki muzulmán tulajdonosaiktól. A kiszabadított rabszolgák beszámoltak róla, hogy „mesterük” kényszermunkát
végeztetett velük, megerőszakolták, megalázták, és iszlámra akarták téríteni őket. A CSI szabadító akciójával megszűnt az évekig tartó szenvedés;
mostantól újra szabad és emberhez méltó életet élhetnek.
A CSI munkatársai legutóbbi szudáni útjuk alkalmával 254 rabszolgát szabadítottak ki. A tekintélyes „Washington Post” jelenlévő újságírója 2010.
április elején helyszíni beszámolót írt élményeiről. A CSI-USA felszólította Obama elnököt, hogy a szudáni megbékélés politikája jegyében tegyen
meg mindent a még fogva tartott rabszolgák kiszabadítása érdekében.
A CSI 2010 májusában újabb 300 rabszolgát szabadított ki az Észak- és
Dél-Szudánt elválasztó határkörzetben. Egyikük Dut Dut Amal, akit rabsága idején iszlám hitre kényszerítettek. „Isten szenved, amikor az emberek
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kínozzák egymást – mondta Dut a CSI munkatársának. – Hiszem, hogy Ő
mindannyiunkat szeret.”
Ma van a rabszolga-felszabadítás nemzetközi napja, amelyen az ENSZ
világszerte fölhívja a figyelmet az emberi méltóság tiszteletben tartására.
A CSI munkatársai eddig több mint 100 000 rabszolgának adták vissza a
szabadságát Szudánban. Az iszlámista Északra hurcolt nők és gyermekek
hazatérhettek dél-szudáni rokonaikhoz.
A CSI az elmúlt 15 évben több ezer rabszolgagyereket szabadított ki Szudánban, akiket kényszermunkára alkalmazott a „mesterük”.

44. Törökország
Az Európa Tanács élesen bírálta Törökország elnyomó valláspolitikáját.
Thomas Hammarberg emberi jogi biztos olyan politikai rendelkezések bevezetését követeli a kormánytól, amelyek erősítik és védik a törökországi
nem muzulmán vallási kisebbségeket.
A 72 milliós összlakosság több mint 50%-a nem tűrne meg keresztényt
vagy zsidót az igazságszolgáltatásban, 44% pedig nem szívesen látja őket
az egészségügyben. Ezt állítja az a tanulmány, amelyet az ankarai EU követ is alátámasztott. Az EU képviselője megerősítette, hogy Törökországban a nem iszlám vallásgyakorlatot súlyosan korlátozzák.
A Hakan Tasztan és Turan Topal keresztények ellen indított eljárás – akiket
a „törökök megsértésével” vádolnak – Silivri városában már több mint három éve tart. Igazságos ítéletre már alig van remény. Ha bűnösnek találják
őket, mindkét keresztény két év letöltendő börtönre számíthat.
A szír-ortodox Szent Mor Gabriel kolostor elleni tulajdonjogi per az ankarai Legfelső Bíróságon folytatódik. Timotheos Samuel Aktaş érsek a világ
közvéleményéhez fordult a több mint 1600 éves kolostor megvédelmezéséért. A CSI már több megfigyelőt küldött a tárgyalásokra.
Az isztambuli Sabanci Egyetem megbízásából végzett kutatás szerint a
török lakosság 40%-a (28 millió) „nagyon negatív” vagy „negatív” véleményt alkot a keresztényekről. A törökök majdnem kétharmadának (47
millió) szilárd meggyőződése, hogy a nem muzulmánok semmilyen körülmények között se gyakorolhassák nyilvánosan a hitüket.
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A Tur Abdini (Észak-Kelet Törökország) Szent Mor Gabriel kolostor elleni
per tovább folytatódik. A CSI védelmébe vette a kolostort a kisajátítást
követelő felperesekkel szemben. Herbert Meier, a CSI-Svájc elnöke megfigyelőként részt vesz a tárgyalásokon. A Szent Mor Gabriel kolostor a törökországi kereszténység még ma is működő történelmi tanúinak egyike.
A CSI már többször beszámolt a kereszténységre tért Turan Topal és Hakan
Tasztan ügyéről. Az ellenük 2007-ben emelt vádat, miszerint „megsértették a törökséget és az iszlámot”, immár három év óta nem ejtették. Tárgyalásuk azóta is tart, és senki nem tudja, mikor fejeződik be.
Suzanne Geske, a Malatyában iszlámisták által megölt Tilmann Geske német lelkész özvegye egy, a török televíziónak adott interjúban elmondta,
hogy nem táplál gyűlöletet, sem bosszúvágyat a gyilkosok iránt. Ehhez
hasonló megrázó vallomásról eddig aligha értesülhetett a török médiák
közönsége. Suzanne Geske három gyermekével ezután is Törökországban
marad, hogy hirdethesse az evangéliumot.
A keresztény Hakan Tasztan és Turan Topal ellen indított eljárássorozat
tizenegyedik fordulóját ezúttal „tanúk hiánya miatt” kellett elnapolni. Az
iszlámról áttért hívőket „Törökország megsértésével” vádolják. Tasztan kijelentette: „Ha a bíróság továbbra sem képes úgynevezett tanúkat találni,
ejteniük kell az ügyünket.”
Msgr. Luigi Padovese püspököt, a Törökországi Katolikus Püspöki Konferencia elnökét 2010. június 3-án késszúrásokkal megölte a sofőrje. A
gyilkos állítólag elmeháborodott, és tettének nincsenek vallási motívumai.
Törökországban az utóbbi években elszaporodtak a keresztények ellen elkövetett gyilkosságok.
Bernhard Felmberg, a németországi Evangélikus Egyházak Tanácsának
(EKD) képviselője törökországi látogatásáról hazatérve sajnálattal jelentette ki, hogy Ankara megtiltotta a papi képzést. „Aki nem engedélyezi a
teológiai oktatást, az elvágja a keresztény egyházak jövőjét.”
A 76 millió lakosú országban alig 60 katolikus pap él, és 2005 óta ötöt
gyilkoltak meg közülük. Ugyanebben az időszakban egy örmény újságíró,
és egy evangéliumi kiadó három munkatársa halt erőszakos halált. A keresztényellenes atrocitások elkövetői szinte mindig büntetlenül megússzák
a majdnem teljesen muzulmán Törökországban.
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A törökországi keresztény egyházak működését súlyosan korlátozzák. Az
állam továbbra sem teszi lehetővé lelkészek és papok képzését. A még
megmaradt gyülekezetek lelkészutánpótlása létfontosságú a keresztény
hívők számára.
2010 szeptemberben – a törökországi örmények lemészárlása után 95 évvel – mutathatták be az első örmény-ortodox istentiszteletet Akdamar szigetén. Az ankarai kormány augusztusban engedélyezett egy görög-ortodox
misét is a Sumela kolostorban.

45. Türkmenisztán
A türkmén hatóságok egyre durvábban elnyomják és üldözik a keresztény
kisebbséget. Az egész országra kiterjedő razzia során zaklatták a protestáns istentiszteleteken résztvevőket, elkobozták a keresztény irodalmat, sőt
a hívek bibliáit is.
Ilmurad Nurlijev szabadegyházi lelkész 2010 szeptembere óta őrizetben
van. A gyülekezeti vezetőt „vallási tevékenység” miatt egyszer már 2008ban is letartóztatták. A hatóságok csalás hamis vádjával is megpróbálták
megzsarolni. A lelkész felesége, Maja nagyon aggódik cukorbajban szenvedő férje egészségéért.

46. Uganda
Kampala egyik külvárosában 40 iszlámista behatolt a „World Possessor’s
Church International” szabadegyházi gyülekezet templomába. Megsebesítették a hívőket és elpusztították az istenháza berendezését. Henry Zaake tisztelendőnek félbe kellett szakítania a misét. „Aggasztó, és
mindannyiunkban félelmet kelt, hogy a rendőrség mélyen hallgat a történtekről” – jelentette ki később a lelkész.
Iszlámista szélsőségesek már háromszor kíséreltek meg merényletet
Zachariah Sserwadda lelkész ellen. A tiszteletes azonban ennek ellenére
tántoríthatatlanul folytatja evangelizációs tevékenységét, és imádkozik üldözőiért Jézushoz, hogy nyissa föl a szemüket.
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47. Ukrajna
Ukrán nacionalisták bombatámadást hajtottak végre egy zaporozsjei ortodox
templom ellen, melynek következtében egy 80 éves apáca életét vesztette, és
nyolcan megsebesültek. Az istenháza berendezésének nagy része megsemmisült. A robbantás időpontjában húszan tartózkodtak az épületben. Jozef
Zlatolinszkij püspök vallási fanatikusokat gyanít a támadás mögött. „A tettesek félelmet és gyűlöletet akarnak kelteni” – nyilatkozta a főpap.

48. USA
Az arizonai Gilbert városka hatóságai megtiltották az „Oasis of Truth”
szabadegyház tagjainak, hogy magánházakban tartsanak bibliaoktatást.
Kitartanak álláspontjuk mellett, miszerint vallási célú összejövetelek tartása magánlakásban tilos.

49. Üzbegisztán
Asirov, Tajtaljev és Uszmanov, egy államilag nem elismert szabadegyház
tagjai, karácsonyi összejövetelt szerveztek a lelkésszel együtt. Ezért most
mindegyiküket börtön fenyegeti. Nazarov lelkészt már pénzbüntetésre ítélték. Üzbegisztán csak az ortodox keresztényeket és a muzulmánokat ismeri el, a többi felekezetnek regisztráltatnia kell magát. A szabadegyházak
működését súlyosan korlátozzák.
Tohar Hajdarov baptista lelkészt saját otthonában tartóztatták le. A gyanú
szerint drogot találtak nála, és kábítószer-kereskedéssel is vádolják. A koholt vád ürügyével akarják ellehetetleníteni a lelkész tevékenységét, aki
egy nem bejegyzett gyülekezet vezetője. Hajdarovot akár öt évig terjedő
börtönre ítélhetik. Az elnyomó üzbég rendszer üldözi a szabadegyházi keresztényeket.
Szamarkandban elítélték a „Gretaer Grace” szabadegyház három tagját. A
gyülekezet 2000 óta próbált állami regisztrációhoz jutni. A rendszer azonban csak a muzulmánokat, valamint az orosz-ortodoxokat ismeri el, és eljárást indít a szabadegyházak hívői ellen.
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Lepes Omarovot egy szabadegyházi hívő társával együtt tíz nap elzárásra
ítélték. A szigorúan ellenőrzött államban csak a hivatalosan elismert felekezetek működhetnek. Ide tartozik az ortodox egyház és a mérsékelt iszlám. A kormány 2010 első felében legalább hét keresztényt vett őrizetbe
„vallási tevékenység” miatt.

50. Vatikán Állam
XVI. Benedek pápa súlyos aggodalmát fejezte ki a Közel-Kelet keresztényei elleni erőszak miatt. A katolikus egyházfő bejelentette, hogy 2010
októberre különleges szinódust hív össze a Vatikánba, amelynek témája a
keleti keresztények kivándorlása és az ezt megelőző intézkedések meghozatala lesz. A pápa különösen sajnálkozott az egyiptomi, iraki és pakisztáni
keresztények ellen elkövetett merényletek miatt.

51. Vietnam
2009 december közepén mintegy 40 000 keresztény ünnepelte Hosimin
városban (Dél-Vietnam) az adventet. A kommunista állam mindezidáig tiltotta az ilyen gyűléseket. A szervezők példaértékűnek tartják az eseményt,
és hasonló tömeggyűlésekre készülnek Észak-Vietnamban.
A rendőrség bántalmazta Nguyen Huu Vinh újságírót, mert egy tüntetésről
akart tudósítani. Dong Chiem katolikus hívői az utcára vonultak egy kereszt összetörése miatt. A kommunista hatóságok azonban megfenyegették
Joseph Nguyen Van Huu plébánost. A CSI kiáll a vietnami vallásszabadság
mellett.
A kommunista hatóságok évekig tartó börtönbüntetésre ítélték Paul Le
Cong katolikus emberi jogi szakértő ügyvédet, és három társát. A kormány
megdöntésének kísérletével vádolják őket. A CSI követeli a vallásszabadságot Vietnamban.
Dien Bien tartományban megverték Sung Cua Po, Hang thi Va, Sung A
Sinh és Hang A Xa keresztényeket, a hmong népcsoport tagjait. A bántalmazás oka, hogy egyikük sem volt hajlandó föladni a hitét. Néhányukat
kiutasították a kommunista államból.
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Nguyen Ba Chung és Nguyen Ngoc Nam keresztény hívőket, a „Free
Gospel Church” szabadegyház tagjait egy vallatás során súlyosan bántalmazták. A kommunista hatóságok letartóztatták, és tiltott hittérítéssel vádolják őket.
Egészségügyi okokból 2010 márciusában ideiglenesen szabadlábra helyezték Nguyen Van Ly katolikus lelkipásztort és vezető emberi jogi aktivistát.
Az ellene hozott 8 év börtönbüntetés és az ehhez csatlakozó házi őrizet
azonban továbbra is érvényben van. A CSI több nemzetközi tiltakozó kampányban követelte a lelkész szabadon bocsátását.
Sung Cua Po 2010 márciusában családjával együtt eltűnt a dzsungelben.
Sung 2009 novemberében tért kereszténységre. A kommunista hatóságok
ezért többször őrizetbe vették, kínvallatták, és elvették a lakását. Sung Cua
Pot pusztán Jézusba vetett hite miatt akarják elfogni.
A keresztény lelkiismereti foglyokat védő Paul Le Cong Dinh katolikus
emberi jogi szakértőt, Thuc, Trung és Long ügyvédekkel együtt több éves
börtönre és mellékbüntetésként házi őrizetre ítélték. A CSI azonnali szabadon bocsátásukat követeli.
A 2007-ben bebörtönzött Le Thi Cong Nhan (31 éves) keresztény nőt 2010
márciusában szabadon engedték. Az emberi jogi szakértő ez alkalomból
így nyilatkozott: „Őrizetbe vételem előtt csupán egy keskeny pillér voltam. Mára azonban bevehetetlen vár lettem.” A CSI is követelte a fiatal nő
elengedését.
Az ország déli részén található Vinh Long tartomány katolikus apácái követelik, hogy a kommunista kormány szolgáltassa vissza elkobzott javaikat
vagy fizessen kárpótlást. A rendszer 1977-ben kisajátította a földeket és a
kolostor épületét. A rendház 1871 óta adott otthont az árváknak, szenvedő gyerekeknek, időseknek és más, a hatalom által lenézett és megalázott
embereknek.
A rendőrség bántalmazta a degar népcsoport tíz tagját, mert azok nem voltak hajlandók megtagadni keresztény hitüket. A. Run, A. Ngu, A. Dyum
és A. Jur a súlyos sérültek közé tartozott. A. Jur azóta nyomtalanul eltűnt.
A vietnami kommunista kormány foggal-körömmel ragaszkodik hatalmi
monopóliumához.
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Fiatalok Phu Yen tartományban megtámadták Mang Vuong lelkész, szabadegyházi vezető otthonát, és templomát. Többen jelentették, hogy a fiatalokat a helyi hatóságok bujtották föl. A támadás jelentős anyagi kárt okozott. Vuong a „Vietnami Evangéliumi Egyház” lelkésze, amely az ország
legnagyobb szabadegyháza.

I. Vallásszabadság
Hillary Clinton amerikai külügyminiszter irodája a vallásszabadságról
kiadott 2009 évi jelentésében leszögezi: az iszlám kritizálását nem lehet
törvénnyel megtiltani, ezzel visszautasítva a muzulmán csoportok követeléseit. „A vallásszabadságot nem védelmezhetik vallásgyakorlatot és szólásszabadságot korlátozó intézkedésekkel” – jelentette ki Clinton.
Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Tanácsa (COMECE) nyilvánosságra hozott egy jelentést az emberi jogok helyzetéről. A nyilatkozat
megállapítja, hogy minden négy, vallási okokból üldözöttből három keresztény. A jelentés kiemeli azt is, hogy évente körülbelül 170.000 keresztényt ölnek meg világszerte, és 200 milliót valamilyen módon háttérbe
szorítanak a hite miatt.

II. Emberi Jogok Napja
Az ENSZ ma ünnepli az emberi jogok napját. A CSI ez alkalomból a Munkacsoport a Vallásszabadságért (AGR) szervezettel közös akció keretében
Bernben átad az illetékes svájci hatóságoknak egy petíciót, amely „teljes
vallásszabadságot és jogegyenlőséget követel az iszlám világ keresztényeinek”.

III. Holokauszt
A szövetséges csapatok 65 évvel ezelőtt szabadították ki Auschwitz túlélőit. Az 1960-ban elfogadott ENSZ határozat kimondja, hogy a vallási és
etnikai közösségekkel szemben tanúsított mindenkori intolerancia „feltétel
nélkül” elítélendő. A holokauszt emléknap erre a nem múló kötelezettségünkre emlékeztet.
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IV. Gyermekjogok
Az ENSZ a Gyermekek Világnapján megemlékezik minden gyerekről.
Ezen az ünnepen a jogfosztott és ínséget szenvedő gyermekekre emlékezünk. A CSI több gyermekprojektet is működtet, például Egyiptomban,
Nicaraguában és Romániában.

V. Család nemzetközi napja
A család a társadalom alapja, az ENSZ ezért fordít komoly figyelmet a
„Család nemzetközi napjára”. A CSI Nicaraguában, Peruban, Lettországban és Romániában működő vállalkozásai évek óta biztosítják, hogy az
árva gyerekek keresztény környezetben növekedjenek.

VI. Egészségügyi Világnap
Az ENSZ április 7-11. között emlékezik meg az egészségügyi világellátás
javításáról. A CSI 10 éve hozta létre Szudánban a trópusi klinikát. Dr. Luka
Deng olyan körzetben rendel, ahol gyakorlatilag nem létezik orvosi ellátás.
A CSI orvosa 2009-ben 18.000 beteget kezelt, és sok ember életét mentette
meg.

VII. Írástudatlanság
Az ENSZ az írástudatlanság nemzetközi napján arra emlékeztet, hogy az
olvasás és az írás elsajátítása az egyik legfontosabb előfeltétele annak,
hogy az emberek megszabaduljanak a nyomortól, és részt vehessenek hazájuk szociális és politikai fejlődésében. A CSI egyiptomi projektje írniolvasni tanítja a hátrányos helyzetű polgárokat.
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Zsengellér József

egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Kar

Goldziher és a magyarországi
hebraisztika (vázlat)
Komlós Aladár, Magyar zsidó szellemtörténet című művében azt írja, hogy
„az 1867 utáni évtizedekben… a tudomány szinte minden ágában a kiváló
zsidó férfiak hatalmas gárdája toppan elő. … Óriások nemzedéke ez. Azóta
sem láttunk hasonlót, s nem számíthatunk a kedvező körülmények ismételt
olyan találkozására, amelytől ily fénykor visszatérését remélhetnénk.”1
Bacher Wilmos ugyenerről a korszakról úgy nyilatkozik: „a magyar-zsidó
irodalom csodálatosképpen mindjárt megindulásakor legnagyobb teljesítményeivel kezdődött, mint az olasz irodalom Dantéval.”2 Ezen óriások és
legnagyobb teljesítmények egyike Goldziher Ignác.
Goldziher Jichák, Jehuda, magyarosan Ignác, 1850. június 22-én született Székesfehérváron. Naplója szerint: öt éves korára már túl volt a Biblia
eredeti héber szövegének első tanulmányozásán, nyolc éves korára bevezetést nyert a Talmudba, 13 évesen már Maimonidész Moré Nevuchimját
olvassa.3 Az itteni cisztercita gimnáziumban tanul tovább, eleinte mint
magántanuló, magán tanárokkal. Ennek során szerzi meg alapos görög és
latin ismereteit.
12 éves korában írja meg első kis írását Szichat Jickák – Abhandlungen
über Ursprung, Eintheilung, und Zeit der Gebete (Izsák meditációja. Értekezés az imák eredetéről, beosztásáról és idejéről) címmel, melyben a
pijjutim imákkal kapcsolatos véleményeket ismertetve Ibn Ezrától a vilnai
Komlós Aladár, Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig. I. A magyar zsidóság tevékenysége a XIX. században (Múlt és Jövő könyvek, Múlt és Jövő
kiadó: Budapest 1997) 168.
2	Ibid.
3
Goldziher Ignác, Napló (ford. Scheiber Sándorné dr. Bernáth Lívia, Tények és Tanúk, Magvető: Budapest 1984) 23.
1
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gáónig, rámutatott az ilyen típusú imádságnak a liturgiában elfoglalt szerinte megfelelő helyére. Írása nagy felháborodást váltott ki a székesfehérvári tradicionalista hitközségben és „spinózistának” titulálták.4 Ennek az
elnevezésnek jelképes jelentősége van a kor zsidó „tudományának” megértésében. A felvilágosodás nyomán meginduló zsidó haszkala hatására
a tradicionalista irányzat és a helyi társadalom felé nyitó irányzat között
egyre nagyobb feszültség támadt Magyarországon is. A mind gyakoribb
áttérések és fokozatosan erősödő asszimiláció miatt minden, a korábbi
rabbinikus gondolkodástól eltérő nézetet gyanakvással fogadtak. Goldziher
ezen írásában megfogalmazódó javaslat is változtatás a megszokotthoz képest. Ráadásul németül írta, egy olyan tudományos felfogás szellemében,
ami eleddig idegen volt a hazai zsidóság számára.
1865-ben Pestre kerül és a református gimnáziumban fejezi be tanulmányait. Munkatársa lesz a kor haladó szellemiségű rabbija, Lőw Lipót által
még pápai rabbi korában alapított Ben Hananjának, publikál a Magyar
Izraelita, illetve az Izraelita közlöny című lapokban. Mindezzel idejekorán belekeveredik a 19. század legnagyobb hazai társadalmi folyamatának
sodrába, a zsidóság emancipációjába. Írásai már ekkor tudományos igényűek. Még gimnazista, de közben már külön engedéllyel az egyetemen is
tanul. Itt végleg kinyílik számára a tudomány világa. Hamar felfigyelnek
tehetségére. Két fő támogatója Ballagi Mór és Vámbéry Ármin ajánlására báró Eötvös József kultuszminiszter külföldi ösztöndíjra küldi. Eötvös
személyes találkozásuk nyomán ezekkel a szavakkal méltatja: „Ha ember
ismeretem nem csal – pedig sok tudományos pályára készülő ifjút ismerve,
rég megszűntem optimista lenni – Goldziherben a szemita nyelvek jeles
tanárát várhatjuk.”5
Külföldi tanulmányait Berlinben és Lipcsében folytatja, ahol 1870-ben, 20
évesen már doktori címet szerez a Midrás Tanhuma elemzésével, melyet
legnagyobb rabbinikus művének nevezhetünk.6
4
Goldziher, Napló, 22.
5	Heller Bernát, „Goldziher Ignác,” Magyar – Zsidó Szemle 44 (1927), 261-274. 261.
6
Goldziher, Studien über Tanchum Jeruschalmi (Leipzig: List & Franke 1870). Értékeléséhez lásd pl. Gottheil, Richard, „Ignaz Goldziher,” Journal of the American
Oriental Society 42 (1922) 189-193. kül. 189. és Brisman, Shimeon, A Historical
Guide to Judaic Dictionaries and Concordances (3/1; Hoboken NJ,: Ktav Publishing
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Amennyiben az orientalistát a humanizmus korától használt definíciója
alapján úgy határozzuk meg, hogy a héber és arab nyelv és kultúra kutatója,7 akkor Goldzihert eminens módon nevezhetjük orientalistának.
Goldzihert az iszlám tudományos kutatás megalapítójának tartjuk, ugyanakkor korának sajátos politikai és vallástörténeti helyzete által meghatározottan a hebraisztika szakavatott művelője is volt. Mostani vizsgálódásunk
tárgya ebből közelebbről Goldziher hebraisztikai munkássága, és annak
magyarországi közege. Már életpályájának rövid felvázolása során utaltam
rá, hogy családi háttere kettős meghatározottságot jelentett számára. Egyrészt a zsidó hagyományok minél alaposabb ismerete melletti, másrészt
a tudományos igényesség iránti elkötelezettséget. Ez a kettősség azonban nem maradt saját érdeklődésének kettős meghatározottsága, de kora
zsidóságának kettős irányát is jelentve sorsát, és munkáját is befolyásoló
kettősséggé vált. Naplója (Tagebuch) tanúskodik arról, hogy mély hite és
vallásossága (mely a későbbi ún. neológ irányvonalnak felelt meg) kora
vallási viszonyai, hitközségi helyzete, annak vezetői és a valláspolitikai
események ellenére ugyan nem koptak el, de ezek az események folyamatosan távolították el a zsidó tudományok területétől és annak nyilvános
képviseletétől. De ehhez hozzájárult közel-keleti utazása is, melynek során
lelkesen számolt be az arab területek látogatásáról, ugyanakkor Szentföldi vizitációját epés megjegyzésekkel tarkítva írja le. „Jeruzsálemet életem
legkellemetlenebb emlékei között tartom számon. Minden idealizmusról
meg kell feledkezni, ha e városban ártatlan szemmel nézzük mint üzletelnek a vallással.”8 „Ott álltam annak a sírjánál, aki tiszta hittel megváltást akart hozni a világnak. Nevéhez azonban az embergyűlölet rendszere,
odium generis humani, tapadt.”9
Mindennek ellenére a hebraisztika szinte minden területén születtek írásai. A kifejezés elsődlegesen a héber nyelvet és nyelvészetet jelenti. Ennek
kezdeteiről a tudományos munka iránti elsőként megnyilvánuló érdeklődéséről a következőket írta Naplójában Goldziher:
House 2000), 28.278. A megjelent disszertációban Eötvösnek és Vámbérynek szól
az ajánlás.
7
Amint azt Simon Róbert is teszi. Simon Róbert, Goldziher Ignác (Osiris könyvtár,
Budapest: Osiris 2000).
8
Goldziher, Napló, 88.
9	Ibid.
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Diákkoromban otthon, atyám gondoskodásából szerzett könyveim
között megvolt Gesenius héber kéziszótára is. A maradandó értékű
bevezetés és a műben ismétlődő összevetések a többi keleti nyelvvel
rendkívül vonzottak. 1865 nyarán már szomjazva kerestem a módot,
hogy Kelet és nyelvei megismerésének szentelhessem magam. A szír
betűk és némi a Geseniusból összeszedett ismeret volt, ami előképzettségül Pestre magammal hoztam. Az e tudományokban való elmélyedés vágya arra ösztökélt, hogy mohón megragadjam a lehetőséget, és odaüljek a híres Vámbéry lábaihoz.10
Eképpen emlékszik vissza a már sémi tudományok mestere, hogy miként inspirálta őt 15 éves korában Gesenius szótára. Néhány évvel később Gesenius egyik diákja és kollégája, Emil Rödiger (1801-1874), lett
Goldziher professzora Berlinben. Goldziher következő „találkozása”
Geseniusszal a szótár 10-dik kiadásakor esik meg, melyben több arab
nyelvről szóló cikke mint hivatkozás tűnik fel. Csak hogy néhányat említsünk: a Midrás Tanchuma-ról írt disszertációját említi a bevezető „Vor den
Quellen” részben.11 A ’ecba’ szócikkben az Abhandlungen zur arabische
Philologie I. 57-ra hivatkozik.12 Később egy hiba is került a 13. kiadás hivatkozásai közé. Az ’áser címszó B) értelmezése ugyan Goldziherre hivatkozik a ZDMG 45 523ff. oldalain, ám a nevezett helyen Jan Kresmarik cikke található, Goldziher írása a nevezett folyóirat 685–690. oldalakon.13
1893-ban Ernest Renan halálakor Goldziher emlékezetes beszédet tartott a Magyar Tudományos Akadémián, amely a következő évben meg
is jelent mind magyar, mind német nyelven. Ezen beszédében Goldziher
a modern héber filológia megalapítójának nevezte Geseniust.14 Ő maga
mind Gesenius szótárát, mind nyelvtanát felhasználta könyveiben, cikkeiben. Néha mint forrást vagy hivatkozást, máskor pedig kritizálta Gesenius
egyes állításait.
10
11

12
13
14
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Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte
Testament (bearbeitet von F. Mühlau und W. Volck ; mit Beiträgen von D.H. Müller.
Leipzig: F.C.W. Vogel 1886), XIV. 43. lábjegyzet.
Goldziher, Ignaz, Abhandlungen zur arabische Philologie I. (Leiden: Brill 1896).
Goldziher, Ignaz, „Die Ginnen der Dichter,” ZDMG 45 (1891) 685-690.
Goldziher, Ignaz, „Renan als Orientalist: Gedenkrede am 27. November 1893”
(1894) 95.

Goldziher átdolgozta Ballagi Mór héber nyelvtanát is, azonban naplója tanúsága szerint ez nem volt éppen nagy kihívás számára:
Nincs sok mondanivalóm a Pesten töltött első hónapokról. Egy hos�szadalmas irodalmi munka szegte kedvemet. Ballagi héber grammatikáját (Budapest, 1872) dolgoztam át teljes egészében, Petrik
könyvkereskedő számára.15
Goldziher ebben a munkájában nem említette Gesenius nyelvtanát, habár állandó jelleggel hivatkozott rá más könyveiben és cikkeiben. Sőt, ha
gyermekkorában nem állt volna rendelkezésére Gesenius szótárának azon
példánya, amire hivatkozott naplójában, talán soha nem vált volna azzá a
tudóssá, aki volt.
A Ballagi átdolgozás évében, 1872-ben és 73-ban Török Pál szuperintendens Goldziherre bízza a Budapesti Református Teológián a héber nyelv
és a Biblia tanítását. Érdekes, hogy bár 1855-től egészen megbetegedéséig,
1877-ig a zsidó származású Ballagi jegyzi az ószövetségi tudományokat
Budapesten, Goldziher mégis így ír itteni munkájáról:
Két szemeszteren át kötöttem össze egyetemi előadásaimat ezzel az
oktatással.16 … Ez a tevékenység, amelyet 1873 nyarán, Keletre tett
utam miatt, abba kellett hagynom megismertetett a magyarországi
református teológiai munkássággal. Láthattam és tapasztalhattam,
mennyire elhanyagolja ez a vallás a Biblia tanulmányozását, azt az
alapot, amelyre a világtörténelem felépült . … Szellemi szintjüket a
XVI és XVII. századi tudományos fejlődésükhöz képest a legutóbbi
időben általában szégyenteljes hanyatlás jellemzi. Itt Magyarországon nincs olyan protestáns teológiai irodalom, amely e névre méltó
volna, vagy bizonyítéka lenne önálló tudományos tevékenységnek,
akár csak a külföldi tudományos eredmények hasznosításának.17
Ez a kritika, bár név nélkül, feltehetően Ballaginak szólt, pedig éppen
nyelvtanának használata, és többek között a Bibliai tanulmányok címen
írt bevezetéstana arról tanúskodik, hogy kora nemzetközi tudományos
eredményeivel nem csak tisztában volt Ballagi, hanem azt tanította is. El15
16
17

Goldziher: Napló, 69.
Téves adat az Évkönyvben, hogy 1872-1875 között tanított volna itt.
Goldziher, Napló, 72.
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képzelhető, hogy Ballagi botrányos, még 1843-ban történt kitérése hatással volt ennek a véleménynek a megfogalmazásában. Pedig habilitációs
dolgozatát éppen Ballagi jelentette meg az általa szerkesztett Protestáns
Tudományos Szemlében. (1872) Még ugyanebben az évben, valószínűleg
itteni tanításához kapcsolódva, szintén a Protestáns Tudományos Szemlében adja ki Ballagi Goldzihernek „Az aegyptologia és a bibliai exegézis,”
című rövid dolgozatát.
Ám nem csak a protestánsok hebraisztikai tudományosságával és tudás
iránti lelkesedésével voltak fenntartásai. 1871-ben a Pázmány Egyetem
Orientalisztika tanszékén docensként kezdett egyetemi tanításával kapcsolatban is úgy fogalmaz, hogy „csak igen kevés hallgató jelentkezett, és ezek
sem tanultak semmit. A pesti tudományos állapotok sekélyessége nagyon
lehangolólag hatott, az elmúlt négy év gazdag szellemi élete után.”18
Ezen benyomásait összegzendő írja meg „A héber tanulmányok főiskoláinkban” címet viselő elemzését a Magyar Tanügyben.19
A korszakban megjelent két újabb kutatási terület irányába is elindult. Egyrészt a vallástudomány felé. Ennek sajátos részeként jelenik meg a mítosz
kérdésének vizsgálata. Másrészt érdeklődik a régészet iránt is.
Vallástörténeti munkái közül legfontosabb a Mythos bei den Hebräern und
seine geschichtliche Entwicklung című írása, mely 1876-ban lát napvilágot
Lipcsében, majd 1877-ben már angolul Londonban is. Saját bevallása szerint főként az angol kiadásnak volt nagy hatása a kutatók körében. Ebben
a művében, mely egyrészt polémia Ernst Renan fajkoncentrált elképzelésével szemben, miszerint a zsidóság monoteista jellegéből fakadóan nem
képes mítoszok alkotására, Goldziher történeti fejlődési sémát feltételezve
a Genezis történeteit korai mítoszokként definiálja, melyek a későbbiekben
váltak a nép előtörténetévé. Szerinte a nemzeti tudatra ébredés, mely a
nomád életmód letelepedett földműves életmódra váltásával jelent meg, a
zsidó vallás lényegi korszakában, a próféták korában teljesedett ki. Elemzésében azonban erre az időszakra már nem tér ki ebben a műben. Korának
minden fontos vallástudományi és bibliatudományi művét, gondolatát ismeri és feldolgozza. De Wette, Vatke, Graf, Keunen nyomán a Pentateuchus
18
19
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129–137; 201–208.

kutatásnak Julius Wellhausenhez mérhető alternatíváját fogalmazza meg.
De Wette nyomán Wellhausen lesz majd, aki különbséget tesz a fogság
előtti israelitische Geschichte és a fogság utáni jüdische Geschichte között,
jelezve, hogy a prófétai irodalomhoz képest a törvény teológiai és szellemi
hanyatlást mutat. Simon Róbert véleménye szerint: „A mű megközelítésének kulcsa tehát … az, hogy nem a sok közül egy Biblia-kritikai tudományos műről, nem is holmi rendszeres héber mitológiai kézikönyvről van
szó, hanem Spinóza Tractatus theologico-politicusával bizonyos fokig rokonítható Tractatus mythologico-politicus-ról.”20
Bár magyarra nem fordította le, több kisebb e tárgyban írt magyar nyelvű írásában megtalálhatók a könyv gondolatai: „A mythológia tanításáról” 1875 Magyar Tanügy IV; „A mythos-tudomány jelen állásáról” 1876
Nyelvtudományi Közlemények XII.; „Újabb míthológiai ármalatok” Egyetemes Philologiai Közlöny III; „Az összehasonlító mythológia fejlődése”
1881 Budapesti Szemle XXVIII; „A népethymológiáról a keleti nyelvekben” 1881 Egyetemes Philologiai Közlöny V; Az összehasonlító vallástudomány ethnográfiai kapcsolatairól” 1893 Ethnographia III; „Babyloni
és héber hagyományok” Budapesti Szemle XCII; Mythos könyvével
Goldziher nem talál itthon jó fogadtatásra. Vallomása, melyben a körülményeket részletezi, betekintést enged Goldziher hazai zsidó beágyazottságának viszonyaiba:
A zsidó kritika mély hallgatásba burkolódott, csak éppen néhány angol zsidó lap reklámozta kétségbeesetten a maga Ábrahámját és Lót
bácsi vérfertőző lányait. Vajon mellékjövedelmüket féltették-e a zsidó rabbik attól, hogy Ábrahám és bujálkodó unokahuaink nem az ő
originális elképzelésük szerinti történelmi alakok? Magyar zsidaim
egy mukkot se hallottak a pompás műről. Hiszen Izrael szentírása,
a „Loyd” esti kiadása, nem ismertette irodalmi rovatában. Eljött
azonban az idő, amikor a magyar Cionnak is tudomást kellett venni
eretnekségemről. Tudjátok meg most, hogyan. Hosszas vajúdás után
1877 (szept.) –ben megnyílt a Haynau-féle hadisarcból alapított
Rabbiképző Intézet Budapesten. A meghívott professzorok születésük és jellemük szerint többnyire morvák voltak. Évekig tervezték,
hogy professzora leszek ennek az iskolának és az előkészületek so20

Simon, Goldziher, 89–90.

385

rán jelöltek is. Meghívtak a vezetőségbe, ahol még 1876-ban szót
emeltem, a legnagyobb határozottsággal küzdöttem az ellen a korrupt szellemiség ellen, amelyet e rendkívül fontos intézmény talpkövének és oszlopának kiáltottak ki. A legfelső tanácsban tehát kiadták
a jelszót, hogy a zsidóság ellensége vagyok, a magyar Izraelt fenyegető veszély; bemesélték a laikusoknak és mindenkinek, aki majdan
a tanárok sorából hiányolt volna, hogy ilyen jellemű ember vagyok.
Ezt olyan ügyesen vitték véghez az urak, hogy tisztelnem kell diplomáciai művészetüket. Az istenkáromló Goldziher jellemképe egyre
plasztikusabban bontakozott ki. Megérkeztek a „professzorok” Morvaországból. Nekik kellett az istenkáromlóval szemben a „teológiai”
alapot lefektetni. Az úgynevezett professzorok közül tehetségével, de
tartuffe-i jellemével is kiemelkedett az ifjú Kaufmann. … Én még
mindig úgy szerepeltem az országban, mint „külföldön elismert ember,” akit 1876-ban a Magyar Akadémia is tagjai sorába választott.
Ez veszélyes konkurrencia lehetett, nyilván félni is ok, hogy valamiképpen még becsempésznek a Morvatórium szent csarnokába. A
közvéleményt tehát ellenem kellet fordítani. Azt terjesztették, hogy
„külföldön” – s ez a lényeg – nem számítok „egyetemes” tudósnak,
csak mint „arabista” vagyok képzett, zsidó dolgokban teljesen járatlan, de legfőképpen „eretnek” voltomat szuggerálták a tudatlan
népbe. 1878-ban már három gyászvitéz is elolvasta a „Mythos”-t, és
Kaufmann bizalmasa, egy Pollák Emmánuel nevezetű hitvány kufár
egy Ellenberger nevezetű alantas egyénnel, szintén a morva csillag
imádójával szövetkezve, még ugyanabban az évben egy fura mozgalom élére állt. Kávéházakban, ahova a pesti zsidó plebs kártyázni
járt, a zsidó vezetőséghez intézett, több száz aláírásos beadványt
köröztek. Ebben javasolva, hogy hivatalomból távolítsanak el, a
„Mythos” szerzője nem méltó a nagy megtiszteltetésre, ne tölthessen
be ilyen fényes hivatalt. Én, felszólításra, egy emlékiratot intéztem a
vezetőséghez; ez irataim között megtalálható. A „mozgalom” sajnos
hamarosan elsekélyesedett, alig nyolc napig beszéltek róla. Pedig
szerencsémre nőtt volna nagyra: meggyorsította volna leszámolásomat a ripők zsidó sokasággal. A nyomorultaknak inába szállt a
bátorságuk, nem állt elő olyan helyzet, hogy nyíltan szakíthattam
volna azzal a méltatlannál rosszabb körrel. Kaufmann, az a róka,
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nyílván sürgősen visszakozzt fújt. Célját elérte, legalja lebujokban
már rakták nekem a máglyát. Attól fogva minden tőzsdeárfolyamolvasó kapásból megmondta, hogy „eretnek” vagyok. Nem égettek
meg, csak megbélyegeztek és ártalmatlanná tettek – ártalmatlanná
mint konkurrenst. Én jóságos Istenem! Hiszen születésem óta alkalmatlan vagyok arra, hogy ilyen népséggel versenyt fussak.21
A Rabbiképző megalakult 1877-ben, de Goldziher, az előbbi idézetben
említettek mellett annak a kitételnek az értelmében sem taníthatott itt, hogy
csak felszentelt rabbik lehettek professzorai az intézménynek. Részben ez,
részben más személyes okok miatt sem volt harmonikus a kapcsolata azt
ottani nagy nevekkel, Kaufmann Dáviddal, Bacher Vilmossal. Jóllehet,
ahogyan Heller is írja, „1885-től ott látjuk őt a Bachertől és Bánóczitól
megindított Magyar Zsidó Szemle legelső, leglelkesebb munkásainak sorában, mint egy magyar zsidó irodalmi társulatnak első sürgetőjét.”22 1876tól a Pesti Izraelita Hitközség titkára, s ugyanebben az évben választják
meg az MTA tagjává is. Közössége nem ismeri el igazán, megbízatása, bár
évtizedekig végzi lényegében óriási teher a vállán. Hiába a külföldi hírnév,
hiába a hazai orientalista elismerés, rabbi cím nélkül nem számít! Csak
1900-tól lett az Országos Rabbiképző Intézet óraadó tanára haláláig.
1887-ben tartja meg az egyetemen „A zsidóság lényege és fejlődése” című
előadássorozatát, mely még abban az évben, illetve 1888-ban jelent meg.
Történeti vonalvezetésében a Mythos könyvet folytatja. Hiszen a zsidó vallás fejlődésének első állomásaként a prófétizmust határozza meg. Majd
részletesen foglalkozik a rabbinizmus korszakával. Harmadik nagy korszakként a filozófia megjelenését és megtermékenyítő hatását definiálja,
úgy a görög-római, mind az arab filozófiáét. Végül utolsó korszakként az
újkori vallástudomány korszakát határozza meg, melyben a tudományos
megközelítés átveszi a korábbi naiv hit helyét. Bár későbbi megemlékezésében Heller Bernát a siker hangnemében beszél erről az előadássorozatról, Goldziher ellenben ezt másként élte meg:
1887/8 telén megtartottam előadásaimat „A zsidóság lényege és fejlődése címmel.” … Az első előadásomat sokan látogatták. Amikor
azonban a hallgatóság észrevette, hogy komolyan veszem a tanítást,
21
Goldziher, Napló, 117-119.
22	Heller, „Goldziher,” 266.
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és nem népszerű szórakoztatás a célom, gyérült a hallgatóság a
padokban. A hatodik előadással le is zártam a tárgyat, tekintélyem
megóvása érdekében. Ez volt az utolsó alkalom, hogy gyöngyöket
szórtam disznók elé, hiszen még disznók sem akartak előadásaimból
tanulni. Mindez aztán arra volt jó, hogy rossz előadónak kiálthassanak ki: így szólt a zsidó értelmiség kritikája, de alkalmatlanul hangoztatott kritikája, mert ez a lelki szegények kritikája volt. Álmodozásomból viszont örökre kigyógyultam.”23
Tudományos megközelítésében Goldziher egy olyan területre lépett, mel�lyel a hazai protestáns vallásos közélet is majd csak a 19. század legutolsó
éveiben, illetve a 20. század elején találkozott, és ami majd itt a Kállay
Kálmán kontra Sípos István vitában csúcsosodott ki.24 Jóllehet a Bacher
és Lőw által képviselt Talmud-kutatás máig használható eredményeket
mutatott fel nemzetközi szinten is, megközelítésükben mégis tradicionális
maradt. Goldziher számára a rabbinizmusnak az a formája, melyet kora
zsidósága követ, már történelmileg meghaladott vallási forma. Nem beszél
Mózesről és a Sinain kapott Tóráról, mint örök folyamatról, hanem a Szentírásban megszólaló tant „megmenti az elsatnyulástól.”25 A rabbinizmust
úgy definiálja, hogy:
A rabbinizmus nem rendszer, hanem módszer, melynek anyaga a fejlődésnek van alárendelve; ezen módszer formai alapelve: a korszakok
szellemi igényétől igazított szabadság a holt tekintélyekkel szemben.
Voltak századok, uraim, és vannak még mostan is körök, igenis vannak, melyek látszólag a rabbinizmus zászlóját lobogtatják; de amelyekben és ahol éppen a rabbinizmust tekintik annak a bástyának,
mely mögé az igazi eszmei fejlődést megakadályozó, hátráltató és
lebilincselő törekvések biztonsággal meghúzódhatnak.”26
23
24
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Bár benne él és benne van a zsidó hagyományok vérrendszerében, mégis
modern, ha úgy tetszik, tudományos értelemben liberális felfogással bír.
Ez azonban sem az ortodox, sem a status quo, de még a neológ irányzatnak
sem felel(t) meg igazán.
Tudományos munkásságának végül mégis megérett a gyümölcse, ha kicsit
későn is, de 1894-től a Budapesti Egyetem bölcsészettudományi karának
sémi filológiai tanszékén lett egyetemi tanár. Emellett 1900-tól haláláig
tanított a Rabbiképző Intézetben is.
A másik szakterület, mely egy-két évtizeden keresztül felkeltette Goldziher
érdeklődését a bibliai régészet volt. A korszak nagy felfedezéseit megosztotta honfitársaival: „Moábita régiségek” Egyetemes Philologiai Közlöny
I; „Fölfedezések Palesztinában” Magyar Zsidó Szemle 1884 I. „Palesztina
ismeretének haladása az utolsó három évtizedben” 1885 MTA; „A szinai
félsziget régiségeiről” 1892 Archaeológiai Értesítő XII.
Végül az összehasonlító vallástudomány és a sémi filológia területét kell
még megemlíteni, melybe a hebraisztikát is bevonta. Goldziher iszlámmal
foglalkozó munkásságának jellemzője, az összehasonlító vallástudomány
szellemében, hogy folyamatos párbeszédbe hozza azt a zsidósággal. Ismét
Heller Bernátot idézem: „Goldziher professzor azért értette át oly mélyen
az iszlámot, mert teljességében átélte a zsidóságot.”27
Goldziher együtt élt és lélegzett a nemzetközi tudományossággal, írt és alkotott, a külföldi tudományos munkákat pedig recenziók formájában tette
ismertté idehaza is: 226 könyv, illetve cikkismertetést készített. Ugyanakkor sosem tévesztette szem elől a hazai tudományos élet alakulását, és
cikkekben reflektált rá. Számára legfontosabb mindig a tudományosság
volt, akár az iszlám, akár a rabbinikus irodalom, akár a Biblia szövegeihez
fordult. Ez utóbbival kapcsolatos egyik írásában így vall:
A Biblia ez alkalmazását a modern vallásos életre csak a bibliai tudomány teszi lehetővé, és nagyon félreérti e tudomány irányát, aki –
mint némely oldalról folyton híresztelik – pusztán negatív, felforgató
célzatúnak mondja azt. Semmi esetre! E tudomány hitünk legrégibb

27	Heller, „Goldziher,” 271.
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okiratait egzakt módszerrel magyarázván, végső eredményében pozitív alapot teremt a művelt vallásos gondolkodás számára.28
Amennyiben azt mondjuk, hogy Goldziher nem volt méltó módon kezelve és számon tartva a hazai hebraisztikában, akkor mondhatjuk, ma sincs
igazán. Felfogása, gondolatai ma is érdekes reakciókat váltanak ki. Simon
Róbert egyik írásában részletezi, hogy még iszlám írásai is elég sajátosan
jelentek meg az elmúlt évtizedekben.29 A 150. születési évfordulón megjelent egy válogatás magyar nyelvű hebraisztikai tárgyú írásaiból, ám ez sem
teljes.30 Ami azonban felháborítóbb, hogy Mythos című könyvét ugyan
megjelentette a Szent Domonkons rend és a Kairosz kiadó, de önkényesen
rövidített változatban!31
Talán itt lenne az ideje, hogy végre méltó helyére kerüljön a magyar zsidóság legnagyobb tudósa a hazai tudományosságban is!32 Remélem összejövetelünk is elmozdulás ebbe az irányba.

28
29
30
31

32
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Goldziher, Ignác, „A bibliatudomány és a modern vallásos élet,” Magyar Zsidó
Szemle 1 (1884) 89-97.168–176. kül. 174.
Simon, Róbert, „Goldziher Ignác utóélete (Egy tudományos paradigma utóéletéhez),” in Uő, Goldziher Ignác (Budapest: Osiris 2000), 231–259. kül.243–245.
Goldziher, A zsidóság fejlődése.
Érdemes felidézni az fordító, Szegedi János előszavát: „A fordító dilemmája abban
állt, hogy tudománytörténeti dokumentumot fordítson-e, avagy a jelen kor érdeklődő
olvasója számára tegye ’fogyaszthatóvá’ a könyvet. Ez utóbbi mellett döntött. Így –
az áttekinthetőség, az érthetőség és a szerkezet egyensúlya céljából – ki kellett hagynia azokat a – valószínűleg a szerző fiatalságából eredő vitaszerű – részeket, melyek
a korának tudósaival való terjengős polémiákat tartalmazzák. Ezek elhagyása a mű
egészét, mondanivalóját és tudományos értékét nem érinti. Néhol e polémiák egyes
darabjai azért benne maradtak a fordításban, hogy ízelítőt adjanak Goldziher hihetetlen tudományos tájékozottságáról.” A sorokból kitetszik, hogy a fordító még nem írt
tudományos dolgozatot, mivel annak éppen lényegi része, az általa ismert szakirodalommal folytatott párbeszéd, mely önálló gondolatokkal rendelkező szerzők esetében
gyakran polémia! Vagyis éppen tudományos eszköztárának lényegi részétől fosztotta
meg a művet.
Simon Róbert Goldziherrel kapcsolatos írásai ebbe az irányba segítik az olvasót.
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